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Bądź systematycznie aktywny fizycznie,
dla zdrowia przede wszystkim
Aureliusz Kosendiak

Przedmowa
Zdrowie człowieka jest ponadczasową wartością. Czym byłaby nasza egzystencja bez zdrowia? W dobie szerzących się chorób cywilizacyjnych ważne są działania profilaktyczne na
rzecz wspomnianego zdrowia. W czasach cyfryzacji, pełnej automatyzacji oraz pędu za
pracą, karierą często zapominamy o dbaniu o siebie i innych. Nasz styl życia nie zawsze
jest odpowiedni, co może być przyczyną występowania licznych jednostek chorobowych.
Wszechobecny stres i brak umiejętności radzenia sobie z nim, życie w pośpiechu, złe nawyki
żywieniowe, stosowanie używek, a także niedobór aktywności fizycznej to tylko niektóre
czynniki mogące mieć wpływ na stan naszego organizmu.
Rola, jaką aktywność fizyczna odgrywa w kontekście zdrowia, znana jest od zarania dziejów
i nie podlega żadnym dyskusjom. Motywy podejmowania wysiłku są różne, ale najważniejszym z nich jest zapewne nasze zdrowie. Systematyczna aktywność fizyczna wprowadzana
w celach zdrowotnych, określana mianem treningu zdrowotnego, jest kluczowym działaniem
profilaktycznym. Ludziom często brakuje motywacji do podejmowania aktywności fizycznej, niejednokrotnie nie mają odpowiedniej wiedzy na ten temat, a także nie znają metod
i środków, jakie można stosować, aby racjonalnie wdrażać aktywność fizyczną w codziennym
życiu. Stąd też narodził się pomysł stworzenia podręcznika akademickiego, który zawierałby
informacje na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, stosowanych zasad, metod
oraz środków potrzebnych do realizacji treningu zdrowotnego, w szczególności dla studentów
kierunków medycznych. Niniejsza pozycja to połączenie teorii i praktyki z zakresu szeroko
rozumianej profilaktyki zdrowotnej na podstawie zasad treningu zdrowotnego.
Podręcznik zawiera również przykładowe zestawy ćwiczeń i środków treningowych, dzięki
którym każdy powinien być w stanie realizować aktywność fizyczną w celach zdrowotnych.
Książka ta to wspólna praca nauczycieli Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – specjalistów z zakresu szeroko rozumianej kultury
fizycznej, w tym praktyków i hobbystów aktywności fizycznej. Mam nadzieję, że będą Państwo
często sięgać do tej monografii i dzięki niej dowiedzą się więcej na temat korzystnego wpływu aktywności fizycznej na nasz organizm, a także pokochają aktywność fizyczną i będą ją
systematycznie podejmowali.
dr Aureliusz Kosendiak
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Gabriela Jednorał, Aureliusz Kosendiak

Miejsce i rola aktywności fizycznej
w życiu człowieka
Szybki postęp naukowo-techniczny wpłynął na zmianę warunków i sposobu życia człowieka.
Do pozytywnych zjawisk w tym aspekcie można zaliczyć m.in.: wyeliminowanie wielu chorób, podniesienie poziomu życia czy też zwiększenie możliwości zagospodarowania czasu
wolnego. Mimo to styl życia współczesnego człowieka charakteryzują często nieprawidłowe
nawyki związane z nieodpowiednim sposobem żywienia, siedzącym trybem życia lub też
nadmiernymi obciążeniami psychoemocjonalnymi. Często zapomina się, że ludzkie ciało
zostało skonstruowane do ruchu, a do optymalnego funkcjonowania potrzebuje regularnej
aktywności fizycznej. Definiowana jest ona jako każda działalność ruchowa człowieka
wiążąca się ze skurczem mięśni oraz wydatkiem energetycznym, a jej różnorodne formy
obejmują: rekreacyjną aktywność fizyczną, zawodowe uprawianie sportu, aktywność fizyczną
w domu i jego okolicy lub też aktywność związaną z przemieszczaniem się, a także szeroko
rozumianym treningiem zdrowotnym. Aktywność fizyczna jest niedocenianym elementem
zdrowego stylu życia i odgrywa obecnie bardzo ważną rolę w osiąganiu wielu celów zdrowotnych. Niezwykle istotna jest jej funkcja w prewencji i leczeniu chorób cywilizacyjnych,
a także wielu chorób przewlekłych, co potwierdzają wyniki badań autorów na całym świecie.
Udowodniono także jej pozytywny wpływ na proces rehabilitacji. Systematyczna aktywność
fizyczna dostosowana do wieku, płci i stanu wydolności fizycznej może mieć korzystny wpływ
na funkcjonowanie całego organizmu, który można rozpatrywać w wielu aspektach, m.in.:
pod względem fizjologicznym, psychospołecznym, a także jako czynnik integracji społecznej. Efekty fizjologiczne obejmują wszechstronne oddziaływanie na poszczególne układy
ludzkiego organizmu, zwłaszcza układu krążenia, oddechowego oraz ruchu. W Æ tabeli 1.1
przedstawiono główne korzyści zdrowotne regularnego wysiłku.
W zakresie aspektów psychospołecznych podejmowanie aktywności fizycznej pozwala
m.in.: odreagować stres, poprawić samopoczucie, ograniczyć potrzebę sięgania po u
 żywki,
ułatwić człowiekowi przystosowanie się do szybko zmieniających się warunków życia, kształtować stosunki międzyludzkie, rozwijać uzdolnienia, pielęgnować zdrowie i urodę, kształtować charakter, stymulować rozwój, rozbudzać zainteresowania oraz stanowi ważny element
w psychoterapii i resocjalizacji. Jako czynnik uspołeczniania oraz integracji społecznej daje
możliwość rozwijania umiejętności współdziałania, współzawodnictwa oraz więzi między jej
uczestnikami, narzucając jednocześnie im konieczność uznawania społecznie akceptowanych
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Tabela 1.1. Korzyści zdrowotne wynikające z wysiłku fizycznego (opracowanie własne na podstawie
wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej17)
Korzyści zdrowotne wynikające z regularnego wysiłku fizycznego

Ograniczone ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych
Powstrzymanie i/lub opóźnienie rozwoju lub lepsza kontrola nadciśnienia
Zwiększenie wydajności układu naczyniowo-oddechowego
Zachowanie funkcji metabolicznych oraz niższy wskaźnik występowania cukrzycy typu 2
Zwiększone zużycie tkanki tłuszczowej, wspierające kontrolę masy ciała i zmniejszające ryzyko otyłości
Mniejsze ryzyko wystąpienia nowotworów, np. Raka piersi, prostaty, okrężnicy itp.
Zwiększona mineralizacja kośćca, przyczyniająca się do zapobiegania osteoporozie oraz złamaniom w starszym wieku
Poprawa funkcjonowania układu trawiennego
Zachowanie oraz poprawa siły i wytrzymałości tkanki mięśniowej
Poprawa funkcji psychomotorycznych oraz koordynacji ruchowej
Zachowanie funkcji poznawczych oraz ograniczenie ryzyka depresji i demencji
Obniżenie poziomu stresu, co przyczynia się do lepszej jakości snu
Poprawa postrzegania obrazu własnej osoby oraz zwiększenie poczucia własnej wartości
Mniejsze ryzyko upadków u osób w podeszłym wieku oraz powstrzymanie lub opóźnienie chronicznych
schorzeń związanych z procesem starzenia

form i reguł postępowania, zwłaszcza zasady fair play, oraz podporządkowania indywidualnych dążeń celom i interesom zespołu. W literaturze podkreśla się, że aktywność fizyczna
stymuluje i może wspomagać rozwój somatyczny, psychoemocjonalny i społeczny człowieka na każdym etapie jego życia. W zakresie fizycznym czynnik ten wpływa na prawidłowy
rozwój motoryczny w ontogenezie, a także korzystnie oddziałuje na pracę mózgu, poprawia
ukrwienie, procesy koncentracji uwagi i funkcji intelektualnych, koordynację ruchową oraz
czas reakcji. Innymi czynnikami warunkującymi podejmowanie aktywności fizycznej mogą
być: płeć, wiek, miejsce zamieszkania lub też status materialny. Korzyści płynące z podejmowania aktywności fizycznej są niezwykle ważne dla populacji i gwarantują lepsze funkcjonowanie jednostki na każdym etapie jej życia. Wzmocnieniu sfery fizycznej towarzyszy
również wzmocnienie sfery psychicznej, ponieważ aktywność fizyczna podnosi samoocenę,
kształtuje równowagę emocjonalną, daje satysfakcję z własnej sprawności, dodaje odwagi
i optymizmu, wzmacnia oraz uodparnia na stres, a poprzez endorfiny poprawia nastrój
i powoduje życzliwe podejście do innych. Dzięki aktywności fizycznej kształtują się relacje
społeczne z rówieśnikami i dorosłymi (obszar społeczny). Najmłodsi uczą się samokontroli
i zasad współżycia w grupie, a poprzez rywalizację pokonywania własnych słabości i przekraczania granic. Badania nad tą problematyką z wykorzystaniem wielu metod oceny, pomiaru
czy też klasyfikacji aktywności fizycznej podejmowane są w odniesieniu do różnorodnych
grup wiekowych oraz społecznych.
Do oceny aktywności fizycznej dużych populacji stosuje się głównie różnego rodzaju
kwestionariusze, ponieważ są one proste w realizacji, nie wymagają specjalistycznego sprzętu
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ani warunków laboratoryjnych, gromadzenia osób w miejscach przeprowadzania badania
oraz mogą być używane niezależnie od wieku, płci i stanu zdrowia. Do najpopularniejszych
narzędzi wykorzystywanych do badania aktywności fizycznej należą m.in.: Physical Activity
Recall (PAR), Physical Activity History (PAH), Health Behaviour in School-aged Children
(HBSC), Godin-Shephard Leisure-Time Physical Activity Questionnaire (GSLTPAQ), Physical
Activity Scale for the Elderly (PASE) itp. Obecnie za najbardziej zaawansowany sposób oceny
czasu trwania, częstotliwości oraz intensywności podejmowania aktywności fizycznej na
poziomie populacji uznawany jest Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej
(International Physical Activity Questionnaire – IPAQ). Daje on bowiem możliwość obiektywnej oceny aktywności fizycznej społeczeństw oraz porównania uzyskanych wyników
w wersji dostosowanej do polskich warunków. Ze względu jednak na spore ograniczenia
związane z badaniami ankietowymi naukowcy coraz częściej korzystają z nowych rozwiązań
technologicznych, używając profesjonalnych narzędzi, np. krokomierzy lub aplikacji, które są
instalowane na urządzeniach mobilnych. Badania nad aktywnością fizyczną są zatem stale
aktualne, gdyż mimo coraz większej świadomości zdrowotnej społeczeństwa stwierdza się
często niewystarczający poziom aktywności u przedstawicieli różnych grup społecznych.
W Æ tabeli 1.2 przedstawiono rekomendowane zalecenia dotyczące aktywności fizycznej
według wybranych światowych organizacji działających w obszarze zdrowia.
Tabela 1.2. Zalecenia w zakresie aktywności fizycznej rekomendowane przez światowe organizacje działające
w obszarze zdrowia (opracowanie własne na podstawie: American Heart Association Recommendations for
Physical Activity in Adults and Kids1; Piercy et al.12; WHO15)
Zalecenia aktywności fizycznej dla osób dorosłych WHO

Średnia intensywność

co najmniej 150 minut tygodniowo

Duża intensywność

co najmniej 75 minut tygodniowo

Zalecenia aktywności fizycznej American Heart Association

Średnia intensywność

co najmniej 150 minut tygodniowo

Duża intensywność

co najmniej 75 minut tygodniowo

The Physical Activity Guidelines for Americans

Średnia intensywność

150–300 minut tygodniowo

Duża intensywność

75–150 minut tygodniowo

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO)
osoby dorosłe powinny poświęcać na aktywność fizyczną przynajmniej 150 minut tygodniowo, gdy intensywność ćwiczeń jest umiarkowana, lub 75 minut, jeżeli wysiłek jest intensywny,
a w celu redukcji masy ciała czy też poprawy kondycji fizycznej aktywność fizyczną należy
zwiększyć do 300 minut tygodniowo. Z badań prowadzonych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki wynika, że zaledwie 20% Polaków spełnia powyższe kryteria WHO dotyczące
minimalnej aktywności fizycznej w czasie wolnym. Dlatego też stałe prowadzenie prac
badawczych w tym zakresie może przyczynić się do podejmowania różnorodnych działań
na rzecz aktywizacji różnych grup społecznych oraz istotnie wpłynąć na politykę zdrowia
publicznego.
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Aktywność fizyczna
jako determinant zdrowia
Przez determinanty zdrowia należy rozumieć wszelkie czynniki warunkujące stan fizyczny
oraz psychiczny naszego organizmu, które w połączeniu ze sobą lub też z osobna mogą
wywierać pozytywny bądź negatywny wpływ na stan zdrowia jednostek, a także całych zbiorowości. Niezależnie od wieku, płci, rasy, poziomu wykształcenia czy miejsca zamieszkania
uwarunkowania zdrowia można uznać za uniwersalne, a różni je jedynie siła oddziaływania
na konkretną jednostkę. Zgodnie z nadal aktualną koncepcją Lalonda na długość oraz jakość
życia wpływają głównie 4 czynniki:
– styl życia (odżywianie, aktywność fizyczna, używki itp.);
– czynniki biologiczne (płeć, wiek oraz cechy genetyczne itp.);
– czynniki środowiskowe (społeczno-ekonomiczne, przyrodnicze itp.);
– opieka zdrowotna (dostęp do lekarza, leczenie, rehabilitacja itp.).
Na Æ ryc. 2.1 przedstawiono główne determinanty zdrowia według koncepcji M. Lalonda.
Największy wpływ na stan zdrowia jednostki wywierają styl życia (50%), czynniki biologiczne (20%) i środowiskowe (20%), a jedynie w 10% warunkuje go opieka zdrowotna.
Stylem życia określa się zbiór czynności i nawyków charakterystycznych dla danej jednostki,
a obecnie coraz więcej dowodów naukowych potwierdza, że wśród składających się na
niego elementów to aktywność fizyczna wraz z prawidłowym żywieniem stanowią główny
czynnik determinujący zdrowie człowieka. Każda aktywność człowieka, zarówno ta związana
z wykonywaniem codziennej pracy, jak i przemieszczaniem się lub czynnym wypoczynkiem,
w pozytywny sposób oddziałuje na ludzki organizm. Z przeprowadzonych badań wynika,
że podejmowanie aktywności fizycznej zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele jednostek
chorobowych, co przyczynia się do zmniejszenia wskaźników śmiertelności, a tym samym do

20%

10%
50%
20%

„Pola zdrowia”
styl życia
(zachowania zdrowotne)
czynniki biologiczne
(genetyczne)
czynniki środowiskowe
organizacja i funkcjonowanie
systemu opieki medycznej

Ryc. 2.1.
Determinanty
zdrowia według
koncepcji
M. Lalonda
(źródło:
Wojtczak10)
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wydłużenia życia i poprawy jego jakości oraz ograniczenia kosztów związanych z leczeniem.
Należy jednak pamiętać, że aktywność fizyczna musi spełniać określone normy, w ramach
których jej oddziaływanie na człowieka jest pozytywne.
Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) wytyczne dotyczące
aktywności fizycznej adresuje do 3 grup wiekowych, tj. do:
– dzieci i młodzieży – codzienna, co najmniej 60-minutowa aktywność fizyczna na poziomie
umiarkowanym i intensywnym; forma wysiłku powinna być dostosowana do wieku, a ćwiczenia muszą być zróżnicowane i przyjemne, realizowane m.in. poprzez lekcje wychowania
fizycznego, szkolne koła sportowe, grę w piłkę, taniec, aerobik itp.;
– osób dorosłych – co najmniej 30-minutowa umiarkowana aktywność fizyczna przez 5 dni
w tygodniu lub podejmowanie co najmniej 20-minutowej intensywnej aktywności fizycznej przez 3–4 dni w tygodniu, takiej jak nordic walking, jogging, szybka jazda na rowerze,
pływanie, aerobik, sztuki walki, tenis itp.;
– seniorów – dla osób starszych WHO wyznacza te same cele treningowe, co dla osób
dorosłych, zwracając jednocześnie uwagę, że ogromne znaczenie dla tej grupy wiekowej
ze względu na postępujący wraz z wiekiem proces degeneracji mięśni, ścięgien, kości oraz
stawów ma trening siłowy oraz ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową i przeciwdziałające upadkom.
Mimo że pozytywny wpływ ruchu na ludzki organizm jest niezaprzeczalny, nadal powszechne jest niedocenianie oddziaływania aktywności fizycznej na zdrowie. Aktywność fizyczna
powinna być podejmowana przez całe życie i traktowana jako naturalna czynność zapewniająca poprawne funkcjonowanie organizmu. Ważne jest zatem kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za zdrowie i postrzeganie go w kategoriach istotnej wartości. Przekłada
się to bowiem na potrzebę posiadania wiedzy z zakresu działań zwiększających prawdopodobieństwo utrzymania prawidłowego stanu funkcjonowania organizmu i pozwalających
zredukować ryzyko choroby. Niewątpliwie ważna jest zatem świadomość zdrowotna, na
którą w dzisiejszych czasach wpływają głównie zachowania, bodźce i reakcje, jakie zdobywa
się w procesie socjalizacji, w domu, szkole, mediach, kontaktach z rówieśnikami. Z badań
wynika, że ludzie o wysokim poziomie świadomości zdrowotnej częściej w swoim otoczeniu
mają osoby uprawiające sport i troszczące się o zdrowie, co może wskazywać na transmisję
wzorców zachowań zdrowotnych w środowisku rodzinnym i wzajemnego mobilizowania się
do podejmowania działań na rzecz zdrowia. Należy jednocześnie pamiętać, że zachowania
bazujące na wieloletnich przyzwyczajeniach ciężko jest zmienić, dlatego obecnie tak istotna
jest edukacja i promocja zdrowia już od najmłodszych lat. Dzieci nauczone, co należy robić,
aby być zdrowym i przedłużyć czas trwania swojego życia, będą znały podstawowe zasady
zdrowego stylu życia także w życiu dorosłym. Strategia rozwijania świadomości zdrowotnej
powinna uwzględniać nie tylko wzmacnianie zachowań prozdrowotnych w środowisku
szkolnym czy pozaszkolnym, ale przede wszystkim rodzinnym, co oznacza istotne wsparcie
rodziców w działaniach na rzecz zdrowia. Dodatkowo ważne jest kształtowanie w społeczeństwie świadomości ciągłego postępu w dziedzinie nauki, a tym samym otwartości na
zmiany, tak aby dzięki promocji i edukacji zdrowia skutecznie mogło radzić sobie z problemami zdrowotnymi. Polacy podejmują aktywność fizyczną coraz częściej, lecz pewne kręgi
społeczne nadal od niej stronią.
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Wpływ aktywności fizycznej
na poszczególne układy
ludzkiego organizmu
Ćwiczenia fizyczne wywierają wpływ na wszystkie układy i narządy ludzkiego organizmu
(Æ ryc. 3.1). Aktywność fizyczna wywołuje wiele zmian adaptacyjnych w organizmie za
pomocą różnorodnych bodźców – fizycznych, chemicznych i psychicznych.

Ryc. 3.1. Układy ludzkiego organizmu, od lewej: trawienny, mięśniowy, krążeniowy, limfatyczny, dokrewny,
nerwowy. Źródło: https://www.freepik.com/free-vector/human-body-organ-systems-character-poster_
6168811.htm#query=bodys&position=0

Istnieje wiele podziałów i klasyfikacji wysiłku fizycznego ze względu na różne kryteria, takie
jak czas trwania, objętość, intensywność oraz charakterystyczne zmiany, które zachodzą
w poszczególnych układach pod jego wpływem. W zależności od rodzaju wysiłku i jego
parametrów będzie on wywierał odmienne skutki na różne układy organizmu.

3.1. Układ krążenia
Układ krążenia składa się z serca oraz naczyń krwionośnych tętniczych, żylnych i limfatycznych (Æ ryc. 3.2). Naczyniami o najmniejszej średnicy, choć bardzo istotnymi, są naczynia
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Ryc. 3.2. Układ krążenia. Źródło: https://pixabay.com/pl/vectors/
ludzkie-cia%C5%82o-uk%C5%82ad-kr%C4%85%C5%BCeniaobiegu-311864/

włosowate. To w nich następuje ciągła wymiana pomiędzy krwią a składnikami środowiska pozanaczyniowego.
Jest ona niezbędna do utrzymania komórek przy życiu.
Każda komora serca ma objętość ok. 140 ml. W czasie 1 skurczu w spoczynku komora wyrzuca do odpowiedniego naczynia ok. 80 ml krwi – jest to objętość
wyrzutowa. Częstość skurczów w spoczynku wynosi
ok. 70 na minutę. W ciągu 1 minuty komora pompuje
ok. 5,5 l krwi, czyli jest w stanie przepompować w tym
czasie całą objętość krwi człowieka (ok. 8% masy ciała). Tę objętość nazywa się objętością minutową.
Można ją obliczyć, mnożąc objętość wyrzutową przez
częstość skurczów serca. Serce jest unerwione przez
układ współczulny i przywspółczulny autonomicznego układu nerwowego, tak więc jego praca zależy od
układu nerwowego.
Czynność skurczowa zwiększa metabolizm mięśniowy. Przejawia się to wzrostem zużycia tlenu, związków
energetycznych, zwiększoną produkcją dwutlenku
węgla i innych produktów przemiany materii, wzrasta
także wydzielanie ciepła. Mięśnie w ruchu, aby efektywnie wykonywać pracę, muszą otrzymywać więcej krwi, zatem jej przepływ przez tkankę mięśniową musi wzrosnąć. Jeśli układ
krążenia nie jest w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych grup mięśniowych, dochodzi do
aktywacji adaptacyjnych mechanizmów ogólnoustrojowych, polegających na zwiększeniu
objętości minutowej serca oraz redystrybucji krwi w organizmie.
W zależności od rodzaju wysiłku w układzie krążenia następuje wiele zmian. Efektem wysiłku wytrzymałościowego są zmiany adaptacyjne polegające na obniżeniu spoczynkowej
częstości skurczów serca, często do ok. 40, a nawet 30 uderzeń na minutę. Zjawisko to jest
zwane bradykardią spoczynkową. Bradykardii towarzyszy zwiększenie objętości wyrzutowej,
co powoduje utrzymanie stałej objętości minutowej. Po treningu wytrzymałościowym pojawienie się bradykardii spoczynkowej jest efektem wzrostu napięcia części przywspółczulnej
oraz spadku napięcia części współczulnej układu nerwowego.
W czasie wysiłku statycznego włókna mięśniowe pracują bez zmiany swojej długości.
Wzrost ich napięcia powoduje stały ucisk na sąsiadujące naczynia tętnicze i żylne. Przy skurczu
o sile 25–30% siły maksymalnej są zaciskane naczynia żylne, uniemożliwiając odpływ krwi
żylnej, z kolei przy sile powyżej 60–70% maksymalnej wartości zaciskane są naczynia tętnicze,
uniemożliwiając dopływ krwi, a wraz z nią tlenu i substancji energetycznych. Wysiłek statyczny

3.2. Układ oddechowy
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powoduje znaczące zwiększenie częstości skurczów serca bez zmiany objętości wyrzutowej.
Wzrasta ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe, czego efektem jest zwiększenie objętości
minutowej spowodowane wzrostem częstości skurczów serca przy niezmienionym lub nawet
zwiększonym oporze naczyniowym.
Skutkiem wzmożonej aktywności fizycznej może być hipertrofia mięśnia sercowego,
zwłaszcza ściany komory lewej. Wzrasta masa i wielkość serca, co określane jest mianem
serca sportowca. Obecnie uważa się, że taka reakcja jest fizjologiczną zmianą adaptacyjną,
nie zaś patologiczną. Warto zwrócić uwagę, w wyniku jakiego wysiłku serce ulega hipertrofii.
Wysiłek wytrzymałościowy zarówno zwiększa grubość ścian komór, jak i powoduje zwiększenie ich objętości wyrzutowej. Wysiłek siłowy natomiast wpływa na zwiększenie grubości
ścian komór bez zwiększania objętości wyrzutowej.
Trening wytrzymałościowy zwiększa objętość wyrzutową serca zarówno w spoczynku,
jak i w czasie wysiłku. Może ona wzrosnąć nawet dwukrotnie. U bardzo wytrenowanych
mężczyzn w trakcie maksymalnego wysiłku może zwiększyć się nawet do 220 ml, podczas
gdy u mężczyzn niewytrenowanych do 110 ml. Objętość wyrzutowa u osób zaadaptowanych do wysiłku wytrzymałościowego może wzrastać nawet do obciążeń wynoszących
80–90% VO2max (pułapu tlenowego – zdolności pochłaniania tlenu przez organizm; jest to
uniwersalny wskaźnik wydolności fizycznej). Zwiększenie wypełnienia serca krwią wynika ze
wzrostu objętości osocza i mniejszej częstości skurczów serca u osób wytrenowanych przy
takim samym obciążeniu bezwzględnym jak u osób niewytrenowanych. Objętość spoczynkowa w obu grupach jest natomiast taka sama. Również w trakcie wysiłku submaksymalnego o takim samym obciążeniu VO2max wzrost objętości minutowej jest zbliżony. Znacząca
różnica pojawia się natomiast w czasie wysiłku maksymalnego – u osób wytrenowanych
objętość wyrzutowa zwiększa się nawet do 40 l/min, a u osób niewytrenowanych zazwyczaj
nie przekracza 25 l/min.
Regularne podejmowanie aktywności fizycznej powoduje tworzenie nowych połączeń
sieci naczyń krwionośnych umożliwiających sprawniejsze dostarczanie tlenu pracującym
mięśniom. Dzięki angiogenezie naczyń włosowatych zostaje ułatwione nie tylko dostarczanie
komórkom tlenu, ale również substratów energetycznych oraz odprowadzanie produktów
przemiany materii. Zwiększa się także napięcie ścian naczyń żylnych, dzięki czemu więcej
krwi trafia do tętnic, a następnie do pracujących mięśni.
Ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe w trakcie treningu wytrzymałościowego nieznacznie się obniża. Można zaobserwować nieco większe spadki u osób z ciśnieniem granicznym lub lekkim nadciśnieniem. Wysiłki siłowe znacznie zwiększają obie wartości ciśnienia,
ale nie prowadzą do rozwoju nadciśnienia. Niektóre badania wykazały nawet niewielkie
obniżenie ciśnienia tętniczego u ludzi z ciśnieniem granicznym.

3.2. Układ oddechowy
Na skutek systematycznych wysiłków fizycznych, zwłaszcza tych o charakterze wytrzymałościowym, zwiększa się wentylacja płuc, wzrasta pojemność życiowa płuc (ang. vital
capacity – VC) oraz rozwija się siła mięśni odpowiadających za proces oddychania, dzięki
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SPOCZYNEK

WYSIŁEK FIZYCZNY

Ryc. 3.3. Etapy wentylacji płuc
podczas wysiłku fizycznego
(źródło: Jaskólski13)
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czemu płuca są w stanie ulepszyć proces wentylacji. Na Æ ryc. 3.3 przedstawiono etapy wentylacji płuc zachodzące podczas wysiłku. Po rozpoczęciu wysiłku następuje wzrost wentylacji
minutowej (ang. minute ventilation – VE), cykl oddechowy przyspiesza i staje się głębszy.
Trwa to kilka sekund, a potem następuje zwolnienie, aż do osiągnięcia poziomu ustabilizowania (ang. steady state). Faza przejścia występuje w momencie zaprzestania wykonywania
czynności. W przypadku intensywnego wysiłku, podczas którego następuje stałe wzrastanie
wartości VE, faza równowagi nie występuje.
Z kolei podczas wykonywania wysiłku fizycznego o małej intensywności VE rośnie proporcjonalnie do VO2 (ilości pobranego tlenu), aż osiągnie 50–75% VO2max, co przedstawiono na
Æ ryc. 3.4. Moment, w którym wzrost wentylacji przewyższa poziom wzrostu obciążenia,
określany jest jako próg wentylacji i wyznacza pojawiający się w tym samym czasie próg
mleczanowy. Wówczas też następuje uwolnienie do krwi kwasu mlekowego, co powoduje
kwasicę metaboliczną. Intensywny wysiłek fizyczny zmusza organizm do zaciągnięcia długu
tlenowego, który jest spłacany po zakończeniu wysiłku dzięki zwiększonej wentylacji spoczynkowej aż do momentu uregulowania właściwego poziomu kwasu mlekowego.
W czasie wysiłku zwiększa się zapotrzebowanie organizmu na tlen, które pokrywane jest
z rezerwy płuc. W sytuacji większego zapotrzebowania na tlen początkowo następują głębsze
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Ryc. 3.4. Moment przekroczenia
progu mleczanowego podczas
wzrastającego obciążenia i wentylacji
płuc (źródło: Górski10)
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oddechy bez zwiększenia ich częstotliwości, ponieważ wymagałoby to znacznie większych
nakładów energii. W trakcie głębokiego oddychania wykorzystywana jest zawartość zapasowa: wdechowa i wydechowa. Jeśli zapotrzebowanie organizmu na tlen jest większe, wzrasta
częstotliwość oddechów, co znacząco zwiększa zużycie energii i wpływa na poziom zmęczenia.
Podczas wysiłku umiarkowanego i intensywnego zmieniają się wartości ciśnień parcjalnych
tlenu i dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych (ang. pulmonary alveolar – PA), krwi
tętniczej (ang. pressure artery – Pa) oraz krwi żylnej (ang. pressure vein – Pv). W trakcie wysiłku
wzmaga się proces dyfuzji cząsteczek gazów, co przedstawiono szczegółowo w Æ tabeli 3.1.
Tabela 3.1. Wartości ciśnień parcjalnych O2 i CO2 w stanie spoczynku i podczas wysiłku fizycznego
odpowiednio w PA, Pa i Pv (źródło: Czarkowska-Pączek i Przybylski6)
Ciśnienie

PAO2
[mmHg]

PaO2
[mmHg]

PaCO2
[mmHg]

PvO2
[mmHg]

PvCO2
[mmHg]

Spoczynek

100

95

40

40

46

Wysiłek umiarkowany
Wysiłek intensywny

100–125

95

40

32

46

≥125

105

<20

<20

<35

O2 – tlen, CO2 – dwutlenek węgla, PA – pęcherzyki płucne, Pa – krew tętnicza, Pv – krew żylna, PAO2 – stężenie O2
w pęcherzykach płucnych, PaO2 – ciśnienie parcjalne O2 w krwi tętniczej, PaCO2 – ciśnienie parcjalne CO2 w krwi
tętniczej, PvO2 – ciśnienie parcjalne O2 w krwi żylnej, PvCO2 – ciśnienie parcjalne CO2 w krwi żylnej.

Przystosowanie układu oddechowego do wysiłku fizycznego odbywa się poprzez przejście
przez tzw. dwie fazy adaptacji. Pierwsza faza polega na zwiększeniu wentylacji płuc na
skutek bodźców czuciowych docierających do ośrodka oddechowego z pracujących mięśni
i stawów. Druga faza adaptacji dotyczy aktywności czuciowej, reagującej na zmiany temperatury oraz ciśnienia parcjalnego gazów oddechowych. Na skutek podejmowania wysiłku
wytrzymałościowego rozwija się siła mięśni odpowiadających za proces oddychania, dzięki
czemu poprawia się proces wentylacji. Z kolei podczas treningów długotrwałych częstość
oddechów zmniejsza się przy jednoczesnym wzroście ich głębokości, dzięki czemu mięśnie
oddechowe w dużo mniejszym stopniu doznają efektów zmęczenia.

3.3. Układ hormonalny
Wysiłek fizyczny może mieć również wpływ na układ wydzielania wewnętrznego, który
poprzez przekaźniki biochemiczne koordynuje działanie narządów, dążąc do utrzymania
ich w homeostazie, oraz reguluje tempo reakcji metabolicznych. Schemat narządów układu
hormonalnego człowieka przedstawiono na Æ ryc. 3.5.
Homeostaza to zdolność do utrzymania względnie stałego środowiska wewnątrz organiz
mu pomimo stale zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego. Znaczącą rolę
w utrzymaniu homeostazy odgrywają narządy wewnętrzne człowieka, których aktywność
reguluje układ wegetatywny, a poprzez swoją specyficzną funkcjonalność pomagają one
w regulacji powstałych w organizmie zmian. Przykładem mogą być nerki, oddziałujące na
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przysadka
szyszynka

Ryc. 3.5. Narządy układu hormonalnego
człowieka (opracowanie własne na
podstawie: Traczyk33)

tarczyca
przytarczyce
grasica
nadnercza
trzustka
jądra
(u kobiet jajniki)

homeostazę ustroju poprzez utrzymywanie prawidłowego składu i objętości krwi oraz usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii wraz z moczem. Biorą one udział w wytwarzaniu enzymu reniny, wpływającego na ciśnienie krwi, oraz nerkowego czynnika erytropoetycznego, pośrednio oddziałującego na zwiększenie erytropoezy w szpiku kostnym. Z kolei
w przypadku wątroby, magazynującej niektóre substancje (np. glikogen) oraz odtruwającej
organizm, funkcjonalność zależy od 2 czynników: przepływu krwi i metabolizmu hepatocytów. Wysiłek fizyczny zmniejsza przepływ krwi przez wątrobę, przez co procesy wymagające
stałego dostępu do tlenu zostają spowolnione. Kwasy tłuszczowe oraz sekretyna, wchłaniane
w jelitach, wzmagają przepływ krwi w wątrobie.
Wpływ systematycznego wysiłku fizycznego na układ wydzielania wewnętrznego zależy
od intensywności i czasu trwania wysiłku, stopnia wytrenowania oraz stężenia określonego
hormonu. Do najważniejszych hormonów regulujących zmiany homeostatyczne zachodzące
na skutek wysiłku fizycznego należą:
– hormony wydzielane przez korę nadnerczy – kora nadnerczy wytwarza kortyzol, który
jest stymulowany przez hormon adrenokortykotropowy (ang. adrenocorticotropic hormone
– ACTH; adrenokortykotropina); powoduje on zwiększenie stężenia glukozy we krwi, co
ma pozytywny wpływ w reakcji na stres, a podczas wysiłków wytrzymałościowych spełnia
rolę adaptacyjną organizmu do wysiłku;
– hormony wydzielane przez tarczycę – tyroksyna (T4) oraz trójjodotyronina (T3), które
odpowiadają za zwiększenie zużycia tlenu, wytwarzanie ciepła, pobudzają do zwiększonej syntezy glukozy i kwasów tłuszczowych, obniżają stężenie cholesterolu, wpływają na
prawidłową budowę kośćca oraz rozwój układu nerwowego;
– hormony wydzielane przez gruczoły płciowe – wysiłek fizyczny jako bodziec ogranicza
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wydzielniczą czynność jajników, co prowadzi do zmniejszenia stężenia progesteronu i estra
diolu, które jest efektem wydzielania gonadotropin. Na skutek regularnych treningów
mogą nastąpić zmiany w cyklu miesiączkowym u kobiet uprawiających niemal wszystkie
rodzaje sportu. Jądra natomiast produkują testosteron, odpowiadający za rozwój męskich
narządów płciowych oraz wpływający na proces spermatogenezy i dojrzewanie plemników.
Stężenie testosteronu we krwi w wyniku podejmowania treningu wytrzymałościowego lub
siłowego wzrasta. Może to może powodować zwiększenie masy i siły mięśniowej;
– hormony wydzielane przez przysadkę mózgową – prolaktyna wydzielana jest przez
przedni płat przysadki mózgowej zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, a jej zwiększone stężenie obserwuje się po wysiłku siłowym oraz przekraczającym próg mleczanowy. Z kolei
zwiększenie stężenia hormonu wzrostu (ang. growth hormone – GH) we krwi następuje
po przekroczeniu 30% VO2max, a podczas wysiłków długotrwałych hormon ten wpływa na
wyższą lipolizę w tkance tłuszczowej oraz ogranicza wyłapywanie glukozy przez m
 ięśnie.
Aby doszło do wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang. antidiuretic hormone – ADH;
wazopresyny), wytwarzanego w podwzgórzu, a magazynowanego w tylnym płacie przysadki mózgowej, wysiłek musi trwać co najmniej 20 minut. Hormon ten odgrywa bardzo ważną
rolę podczas wysiłku długotrwałego, ponieważ odpowiada za utrzymanie prawidłowego
bilansu wodnego;
– hormon wydzielany przez przedsionek serca – w czasie wysiłku wzrasta wydzielanie
przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ang. atrial natriuretic peptide – ANP), który
jest odpowiedzialny za zwiększenie wydalania sodu i wody z moczem, co może być niekorzystnym zjawiskiem podczas wysiłku fizycznego;
– hormony wydzielane przez trzustkę – działanie glukagonu polega na aktywacji procesów
odpowiedzialnych za zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Stężenie glukagonu wzrasta
podczas umiarkowanego wysiłku fizycznego i jest spowodowane towarzyszącą wysiłkowi
hipoglikemią oraz stymulowaniem receptorów trzustki. Działanie glukagonu jest korzystne
ze względu na zwiększone zaopatrywanie mięśni w substraty energetyczne, a dodatkowo
zwiększa napięcie mięśnia sercowego, doprowadzając do wzrostu objętości wyrzutowej
serca. Jeżeli chodzi o insulinę, której wydzielanie pobudza stężenie glukozy we krwi, wysiłek o umiarkowanej intensywności, maksymalny, submaksymalny oraz siłowy powoduje
obniżenie jej stężenia;
– aminy katecholowe (adrenalina, noradrenalina) – uwalniane są przez rdzeń nadnerczy.
Zwiększenie stężenia amin następuje podczas wysiłku umiarkowanego, maksymalnego,
supramaksymalnego, statycznego. Stężenie amin katecholowych wzrasta wraz z czasem
trwania wykonywanego wysiłku fizycznego. Stężenie noradrenaliny zwiększa się już przy
wysiłku o niewielkim obciążeniu, a adrenaliny dopiero przy wysiłku o obciążeniu powyżej
40% VO2max. Podczas wysiłku o charakterze wytrzymałościowym obserwuje się mniejszą
aktywność amin katecholowych.
W Æ tabeli 3.2 przedstawiono wpływ jednorazowego wysiłku fizycznego na stężenie poszczególnych hormonów we krwi.
Widać zatem, że na skutek zadziałania określonego bodźca wysiłkowego w organizmie
zachodzi wiele złożonych interakcji ze strony układu endokrynnego. Wzrost ciśnienia krwi,
stymulacja syntezy białka, zwiększenie szybkości przemian metabolicznych organizmu,
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Tabela 3.2. Wpływ jednorazowego wysiłku fizycznego na stężenie hormonów we krwi (źródło: Górski11)
Wysiłek jednorazowy
o dużej intensywności

krótkotrwały
submaksymalny

długotrwały

siłowy

Hormon wzrostu

↑↑

↑

↑↑

↑↑

Prolaktyna

↑↑

↑

↑

↑

Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)

↑↑

↑

↑↑

↑↑

Kortyzol

↑↑

↑

↑↑

↑↑

Hormon tyreotropowy (TSH)

↑/0

↑

↑/0

?
0

Hormon

Tyroksyna i trójjodotyronina (T4 i T3)

0

0

↑/0

Hormon antydiuretyczny (ADH)

↑↑

↑

↑↑

?

Aldosteron

↑

↑

↑↑

↑

↑

↑

↑↑

?

↑/0

↑

↑/0

↑↑

Testosteron

↑

↑

↑/↓

↑

Estrogeny

↑

↑

?

?

Progesteron

↑

↑

?

?

Parathormon

↑

↑

↑

?

Aminy katecholowe

↑↑

↑

↑↑

↑↑

Insulina

↓

↓

↓↓

↑↑

Glukagon

↑

↑

↑↑

?

Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)
Foliotropina i lutropina (FSH i LH)

↑ – wzrost, ↑↑ – duży wzrost, ↓ – spadek, ↓↓ – duży spadek, 0 – brak zmian, ? – brak informacji.

aktywacja hormonów tropowych regulujących działanie podlegających im gruczołów wydzielania wewnętrznego, których aktywność zmienia się w trakcie wysiłku, zmiana profilu
glikemicznego oraz przekierowanie znacznej ilości krwi z narządów wewnętrznych do czynnego układu ruchu to procesy regulowane na poziomie hormonalnym.
Podsumowując, warto podkreślić, że w wyniku wysiłku submaksymalnego zmniejsza się
m.in. wysiłkowa aktywacja układu współczulno-nadnerczowego, czego wyrazem jest ograniczone wydzielanie adrenaliny i noradrenaliny w czasie wysiłku, a tym samym występuje
słabsza reakcja układu krążenia na wysiłek fizyczny. Stymulacji ulega wydzielanie insuliny,
aby zachować stałe stężenie glukozy we krwi, a więc energii przez całą dobę, co zmniejsza
ryzyko wystąpienia oporności na insulinę. Systematyczna aktywność fizyczna pobudza pracę
gruczołów trawiennych, regulując proces trawienia i ułatwiając wydalanie, co może wpływać
na metabolizm. Przyczynia się to do lepszego wykorzystania pokarmu przez nasz organizm
i utrzymania prawidłowej masy ciała. Stymulacja wydzielania hormonu wzrostu na skutek
podejmowania wysiłku fizycznego również jest zjawiskiem korzystnym. Podejmowanie aktywności fizycznej sprzyja także wydzielaniu endorfin i serotoniny – „hormonów szczęścia”.

3.4. Układ kostny
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3.4. Układ kostny
Badania potwierdzają, że aktywność fizyczna, jako jeden z głównych modyfikowalnych
czynników warunkujących zdrowie, w istotny sposób wpływa na układ kostny człowieka.
Wysiłek fizyczny może przyspieszać zamianę tkanki chrzęstnej w kostną, wspomagając tym
samym proces wzrostu, a dodatkowo tkanka kostna szkieletu staje się bardziej stabilna
i odporna na urazy. Regularna i optymalnie dobrana do wieku aktywność fizyczna dzieci
i młodzieży wpływa na uzyskanie odpowiedniej masy i gęstości mineralnej kości oraz zapobiega powstawaniu wad postawy i koryguje te już istniejące.
Odpowiednio zaplanowana aktywność fizyczna może zapobiegać utracie gęstości kości,
co przyczynia się do ograniczenia ryzyka złamań kostnych i może być jedną z dróg do
przeciwdziałania osteoporozie. Najsilniejszy efekt osteogenny zaobserwowano po ćwiczeniach o umiarkowanej lub dużej intensywności oraz po ćwiczeniach dynamicznych. Dobrze
dobrane ćwiczenia fizyczne mogą wpływać na właściwe ukształtowanie powierzchni stawowych, dzięki czemu zwiększa się zakres ruchomości danego stawu, a jednocześnie polepszają
się parametry elementów budujących staw, np. wzrasta elastyczność i sprężystość torebek
stawowych oraz więzadeł.
Regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych wpływa korzystnie na metabolizm kości, dzięki czemu z czasem struktura kości może się zmienić. W efekcie podejmowania
aktywności fizycznej następuje zwiększenie zagęszczenia beleczek kostnych, co znacznie
poprawia właściwości biomechaniczne kości. Poprzez stosowanie odpowiednich obciążeń
zmienia się kształt, długość i szerokość kości oraz powierzchni stawowych. Oddziałując
ruchem na układ kostny, należy pamiętać, aby stosować odpowiednie bodźce i racjonalnie
je dawkować. Zbyt duże obciążenia i nieracjonalna intensywność ćwiczeń mogą niekorzystnie wpłynąć na układ kostny. Działanie niekorzystne może zatem wynikać zarówno
z niedoboru ruchu, jak i jego jednostronności oraz zbytniego przeciążenia jednorazowego
bądź długotrwałego.

3.5. Układ mięśniowy
Systematyczna aktywność ruchowa powoduje zmiany czynnościowe i anatomiczne nie
tylko w układzie kostnym, ale także w mięśniach szkieletowych. Siła mięśniowa jest ważnym elementem determinującym możliwości ruchowe człowieka, a jej wartość zależy
głównie od przekroju poprzecznego mięśnia. Wysiłek fizyczny poprawia koordynację
nerwowo-mięśniową oraz zwiększa siłę uzyskiwaną podczas maksymalnego skurczu. Trening fizyczny wywołuje w mięśniach zmiany o charakterze adaptacyjnym, które
polegają na przystosowywaniu ich do poziomu i charakteru realizowanej aktywności
fizycznej. Tkanka mięśniowa wykazuje zdolności adaptacyjne do określonego rodzaju
wysiłku fizycznego, wytrzymałościowego lub siłowego, które wyrażają się poprzez przerost włókien mięśniowych szybkich lub wolnych. U ludzi systematycznie podejmujących
trening siłowy często obserwuje się ponadprzeciętną ilość tkanki mięśniowej, co przedstawiono na Æ ryc. 3.6.
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Ryc. 3.6. Przykład tkanki mięśniowej
atlety, która jest dużo bardziej
rozbudowana niż przeciętnego
człowieka (źródło: Górski11)

W czasie wysiłku wymagającego wygenerowania szybkiego skurczu mięśni, takiego jak
sprint lub sporty walki, następuje przerost włókien szybkich. Z kolei w przypadku wolniejszej pracy mięśni, np. podczas biegu długodystansowego, pobudzane do przerostu są
włókna wolne. Warto zatem pamiętać, że trening ukierunkowany na wysiłek wytrzymałościowy nie będzie sprzyjał rozwijaniu się włókien charakterystycznych dla wysiłku szybkościowo-siłowego. Dodatkowo proporcje pomiędzy rodzajami włókien zmieniają się tylko
nieznacznie, przy czym następuje to na skutek wieloletniego treningu. Jednocześnie proces
przemiany włókien szybkich w wolnokurczliwe, np. przez przestawienie się z konkurencji
siłowych na wytrzymałościowe, jest bardziej możliwy niż zamiana w odwrotnym kierunku.
Zmiany adaptacyjne najszybciej zachodzą u osób, które wcześniej nie podejmowały regularnej aktywności fizycznej i prowadziły siedzący tryb życia. W momencie gdy organizm
zbliża się do swojego maksimum wydolnościowego, efekty treningu stają się coraz mniej
zauważalne, dlatego należy wtedy odpowiednio zmodyfikować bodźce wysiłkowe, ale w taki
sposób, aby stopniowo dostosowywać obciążenie treningowe i czas trwania treningu do
możliwości trenującego. W wyniku zmian adaptacyjnych zmniejsza się koszt energetyczny
wykonywanych ćwiczeń, a mięśnie zużywają mniejsze zasoby energii. Jedną z form ochrony
układu ruchu przed uszkodzeniem jest wystąpienie zmęczenia oraz bólu, przez co mięśnie
tracą zdolność do wytwarzania siły. Im dłużej mięsień jest stymulowany, tym dłużej następuje jego rozkurcz. Warto pamiętać, że uzyskanie odpowiedniego poziomu siły mięśni
posturalnych zapobiega wadom postawy w młodym wieku, a w wieku średnim i podeszłym
dolegliwościom bólowym kręgosłupa.

3.6. Układ odpornościowy
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3.6. Układ odpornościowy
Głównym zadaniem układu odpornościowego jest zapobieganie infekcjom powodowanym
drobnoustrojami i zwalczanie ich, neutralizacja toksyn, usuwanie obcych komórek oraz komórek nowotworowych. Wszelkie zakłócenia regulacji odpowiedzi immunologicznej mogą
skutkować upośledzeniem procesów podziału, dojrzewania i wzajemnego oddziaływania
komórek układu odpornościowego.
Układ odpornościowy dzieli się na wrodzony i nabyty. Oba te układy są współzależne.
Układ wrodzony jest niespecyficzny, co znaczy, że nie jest nakierowany na poszczególne
drobnoustroje, toksyny, komórki itd. W jego skład wchodzi część zewnętrzna i wewnętrzna. Zewnętrzną część tworzy skóra i błony śluzowe oraz obecne na ich powierzchni związki
przeciwbakteryjne (należą do nich również związki zawarte w krwi i limfie). Wewnętrzną
część tworzą granulocyty (zwłaszcza granulocyty obojętnochłonne), monocyty i makrofagi
tkankowe, które pochłaniają drobnoustroje oraz eliminują martwe komórki i inne struktury.
Do części wewnętrznej zalicza się także limfocyty NK (ang. natural killer – naturalni zabójcy),
które niszczą komórki zainfekowane wirusami i komórki nowotworowe.
Układ odpornościowy nabyty (układ immunologiczny) tworzą m.in. limfocyty T i B, które
powstają i są przechowywane w węzłach chłonnych. Limfocyty T biorą udział w odpowiedzi
swoistej typu komórkowego, której głównym zadaniem jest zwalczanie antygenów namnażających się drobnoustrojów w komórkach. Odgrywają również istotną rolę w reakcjach
z czynnikami chemicznymi, w odrzucaniu przeszczepu lub tkanek zmienionych nowotworowo oraz w różnych reakcjach autoimmunologicznych. Limfocyty B natomiast biorą
udział w odpowiedzi swoistej typu humoralnego. Jej zadaniem jest uwalnianie przeciwciał
przez limfocyty B i plazmocyty. Ich działanie polega na neutralizacji i ułatwianiu eliminacji
antygenu.
Limfocyty T niszczą komórki, zwalczając tym samym wirusy, grzyby, bakterie i komórki
nowotworowe. Limfocyty B wytwarzają przeciwciała (immunoglobuliny), które niszczą obce
komórki, głównie bakterie. Przeciwciała neutralizują lub niszczą także toksyny.
Układ immunologiczny jest powiązany z innymi układami, w związku z czym na jego
aktywność oddziałuje wiele czynników, co przedstawiono na Æ ryc. 3.7. Wśród nich można
wyróżnić czynniki genetyczne, wiek, płeć oraz stan odżywienia, aktywność fizyczną i stres.
Korzystne zmiany w zakresie odporności organizmu można zaobserwować, stosując lekką
i umiarkowaną aktywność fizyczną. Optymalny wysiłek fizyczny powoduje zwiększenie liczby
granulocytów obojętnochłonnych oraz limfocytów. Największy ich przyrost obserwuje się
wśród limfocytów NK, w mniejszym stopniu – limfocytów T, a w najmniejszym – limfocytów B. Zwiększa się również zdolność fagocytarna neutrofilów. Przyczyną wzrostu liczby
limfocytów jest ich przechodzenie z węzłów oraz śledziony do krwi.
Aktywność fizyczna o dużej intensywności hamuje czynność limfocytów, ogranicza zdolność neutrofilów do fagocytozy oraz zmniejsza stężenie immunoglobuliny typu A (IgA)
w ślinie i śluzie wydzielanym przez górne drogi oddechowe, osłabiając przejściowo system
immunologiczny. Stan obniżonej odporności powysiłkowej nazywa się okresem „otwartego
okna”, gdyż w tym czasie dużo łatwiej może dojść do infekcji.
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Ryc. 3.7.
Narządy układu
odpornościowego
i limfatycznego
(opracowanie własne
na podstawie:
Traczyk33)

W trakcie aktywności fizycznej następuje zwiększenie mobilizacji układu immunologicznego, jednak po ustaniu wysiłku stężenie czynników odpornościowych wraca do stanu
wyjściowego. Przetrenowanie zmniejsza liczbę leukocytów, limfocytów oraz wyhamowuje
odpowiedź immunologiczną. Za przyczynę uznaje się nasilenie apoptozy na skutek gromadzenia się wolnych rodników oraz podwyższenie stężenia glikokortykosteroidów i adrenaliny.
Istotnym zmianom związanym z aktywnością treningową podlegają cytokiny prozapalne
i przeciwzapalne. Cytokiny są polipeptydami wytwarzanymi przez różne typy komórek.
Modyfikują odpowiedź immunologiczną oraz mogą wywierać działanie metaboliczne.
Do cytokin prozapalnych zalicza się czynnik martwicy nowotworów α (ang. tumor necrosis
factor α – TNF-α) i interleukinę 1β (IL-1β), do cytokin przeciwzapalnych rozpuszczalny receptor czynnika martwicy nowotworów (ang. soluble tumor necrosis factor receptors – sTNFR),
agonistę receptora IL-1, interleukinę 10 (IL-10) i interleukinę 6 (IL-6). Stężenie cytokin prozapalnych w niewielkim stopniu wzrasta po długotrwałych intensywnych wysiłkach. Podczas lekkich i umiarkowanych aktywności zwiększa się stężenie cytokin przeciwzapalnych,
zwłaszcza IL-6.

3.7. Układ nerwowy
Układ nerwowy jest głównym układem sterującym, któremu podlegają wszystkie inne układy
organizmu. Funkcje oddechowe, krwionośne czy czynność skurczowa mięśni, a nawet termoregulacja zależą od sprawności połączeń nerwowych. Dla przykładu podczas wysiłku fizycznego
zwiększa się zapotrzebowanie na energię i tlen, więc żeby dostarczyć więcej tlenu do organizmu
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w celu uzyskania energii, musi zwiększyć się częstotliwość oddechowa. Aby zaspokoić powstałe deficyty, aktywizuje się układ współczulny autonomicznego układu nerwowego, który
odpowiada za regulację funkcji oddechowej organizmu. W związku z tym w głównym mięśniu
oddechowym, którym jest przepona, zwiększa się intensywność skurczów. Jeśli z jakiegoś powodu przewodnictwo nerwowe zostanie zaburzone, mogą pojawić się różne dysfunkcje, nie
tylko te związane z oddychaniem. Długotrwałe niedotlenienie może powodować wiele różnych
problemów, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w każdym innym układzie organizmu.
Nadrzędną cechą komórki nerwowej jest przewodnictwo i pobudliwość, w związku z czym układ nerwowy jest poniekąd stworzony do ruchu i aktywności fizycznej.
Układ nerwowy dzieli się na 3 części: ośrodkowy układ nerwowy (OUN), obwodowy
układ nerwowy (ang. peripheral nervous system – PNS) i autonomiczny układ nerwowy (ang. autonomic nervous system – AUN), co przedstawiono na Æ ryc. 3.8. Optymalnie dostosowana aktywność fizyczna wywiera pozytywny wpływ na wszystkie te obszary.
Ryc. 3.8. Podział układu nerwowego
(opracowanie własne na podstawie:
Traczyk33)

Regularne podejmowanie aktywności fizycznej sprzyja zwiększeniu: prędkości przewodzenia impulsów nerwowych, liczby transmiterów w synapsach nerwowych, liczby połączeń
między neuronami, a także wzmocnieniu transmisji sygnału oraz stymulacji neurogenezy,
dzięki czemu organizm człowieka staje się dużo bardziej wydajny. Poprawia się koordynacja nerwowo-mięśniowa, wpływając tym samym na wszystkie zdolności motoryczne: od
siłowych, szybkościowych i wytrzymałościowych po koordynacyjne, takie jak orientacja
czasowo-przestrzenna, zachowanie równowagi czy rytmizacja ruchów. Poprzez stymulację
receptorów proprioceptywnych poprawia się czucie własnego ciała w przestrzeni, zwiększa
się świadomość i kontrola ruchów oraz postawy ciała.
Sprawne funkcjonowanie układu nerwowego to również prawidłowe funkcjonowanie
układu hormonalnego oraz mechanizmów termoregulacji. Dzięki dynamicznej równowadze
części współczulnej i przywspółczulnej AUN organizm potrafi zmobilizować się do zwiększonej aktywności (układ współczulny – ucieczka), jak również przeprowadzać procesy regeneracyjne (układ przywspółczulny – odpoczynek). Układ nerwowy odpowiada za czynność
skurczową serca oraz koordynację dystrybucji krwi i tlenu podczas aktywności fizycznej. Już
niewielki wysiłek fizyczny u młodych zdrowych osób powoduje korzystne zmiany w czynności
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AUN, działając protekcyjnie na choroby układu krążenia. W procesach termoregulacji AUN
odpowiada za reakcję pocenia w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia oraz za
ogrzewanie w warunkach obniżonej temperatury.
Aktywność fizyczna jest bodźcem dla układu nerwowego, który ma największy wpływ na
wszystkie inne układy narządów oraz zależności między nimi, co schematycznie przedstawiono
na Æ ryc. 3.9. Układ nerwowy wpływa także w bardzo dużym stopniu na charakter i parametry wysiłku fizycznego, np. na siłę. Mięśnie są tak silne, jak silne jest do nich powinowactwo
układu nerwowego. Odpowiedni trening fizyczny zwiększa inerwację mięśniową, dzięki czemu
organizm jest w stanie zrekrutować więcej jednostek motorycznych mięśnia, generując tym
samym większą siłę skurczu. W badaniach wykazano, że samo wyobrażenie sposobu wykonania danego ruchu, jako trening OUN, powoduje zwiększenie siły skurczu mięśnia.

NARZĄDY CZUCIA

UKŁAD NERWOWY
PARASYMPATYCZNY

SYMPATYCZNY

Ryc. 3.9. Rola układu nerwowego
w organizmie – zarządzanie
czynnościami wszystkich narządów
wewnętrznych (opracowanie własne na
podstawie: Górski11 oraz Traczyk33)

Aktywność fizyczna ma znaczący wpływ na OUN, w tym na zdrowie psychiczne i stres.
Zwiększony wysiłek fizyczny stymuluje uwalnianie w OUN neutrofin, które odpowiadają
za procesy neurogenezy, angiogenezy i synapsogenezy. Należące do grupy polipeptydów
neutrofiny wpływają na neuroplastyczność mózgu, w tym na procesy poznawcze, takie jak
uwaga, uczenie się czy pamięć. Regulują również procesy różnicowania i przeżycia neuronów w OUN i PNS. Jedną z głównych neutrofin jest neurotroficzny czynnik pochodzenia
mózgowego (ang. brain-derived neurotrophic factor – BDNF), który jest syntezowany w komórkach tkanki nerwowej, tkanki łącznej i układu immunologicznego (limfocytach T i B,
granulocytach). Największe stężenie BDNF znajduje się w móżdżku, hipokampie, jądrze
migdałowatym i korze nowej. Jest jednym z najważniejszych mediatorów plastyczności synaptycznej w hipokampie, odgrywa kluczową rolę w procesach pamięci. Wskutek aktywności
fizycznej zwiększa się również jego stężenie w istocie czarnej, co wpływa na przeżycie i wzrost
neuronów w tym obszarze, tym samym zmniejszając ryzyko wystąpienia i spowalniając
postępowanie choroby Parkinsona.
Umiarkowany wysiłek fizyczny zmniejsza również stężenie TNF-α, co stanowi istotny
czynnik obniżający ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Zwiększa się również stężenie
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insulinopodobnego czynnika wzrostu (ang. insulin-like growth factor – IGF), który przyczynia
się do hamowania procesu apoptozy komórki nerwowej oraz nasila syntezę białek biorących
udział w procesie neurogenezy. Wysiłek fizyczny o średniej intensywności wpływa pozytywnie na pamięć roboczą, poprawiając zdolność reakcji i przetwarzania informacji. Prawdopodobnie ma to związek ze zwiększeniem wydzielania katecholamin, głównie dopaminy,
co może również oddziaływać na pamięć emocjonalną. Podczas zapamiętywania bardzo
ważnych dla jednostki zdarzeń zostaje aktywowana oś podwzgórze – przysadka – nadnercza,
powodując tym samym wyrzut adrenaliny i noradrenaliny.
Badania zależności między aktywnością fizyczną a zdrowiem psychicznym nie są jednoznaczne, jednak przemawiają za korzystnym wpływem ruchu na stan emocjonalny i samopoczucie oraz stres i poziom lęku. Niektóre badania wykazują pozytywny wpływ aktywności
fizycznej na jakość snu.
Aktywność fizyczna jest mocno powiązana ze zjawiskiem zmęczenia, integrowanego
w OUN. Informacje z pracujących mięśni i narządów wewnętrznych docierają do OUN,
powodując uczucie ciężkości pracy. Przedłużająca się aktywność powoduje fizjologiczne
zmęczenie organizmu, czyli zmniejszenie zdolności do podejmowania wysiłku. Aktywność
fizyczna lub trening sportowy są stresorami dla organizmu, wpływającymi na występowanie
zaburzeń homeostazy i prowadzącymi do ogólnego osłabienia. W odpowiedzi na zadany
bodziec w okresie wypoczynku następują procesy adaptacji i kompensacji, dzięki którym
zwiększa się poziom sprawności fizycznej. Brak odpowiedniej regeneracji długoterminowo
może doprowadzić do wystąpienia zmęczenia przewlekłego.
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Aktywność fizyczna a stres
Kolejnym pozytywnym aspektem aktywności fizycznej jest redukcja stresu. Wszechstronne
reakcje organizmu na oddziaływanie tego czynnika przedstawiono na Æ ryc. 4.1. Stres definiowany jest jako proces, w którym czynniki środowiskowe zagrażają równowadze organizmu
lub ją naruszają i za pomocą którego organizm reaguje na zagrożenie.
Ryc. 4.1. Schemat reakcji
mózgu na stres (opracowanie
własne na podstawie:
Traczyk19)

Reakcja mózgu na stres
mózg
podwzgórze

rozszerzenie
oskrzelików

przyspieszone
bicie serca

ACTH
(kortykotropina)

nadnercze
adrenalina
kortyzol

nerka

wątroba przekształca
glikogen w glukozę

nadnercze
adrenalina
kortyzol

nerka

układ trawienny
zmniejsza swoją
aktywność

wzrost
ciśnienia krwi

Stres jest naturalną, nieuniknioną częścią naszego życia i normalną reakcją biologiczną
każdego organizmu na napotykane wyzwania. Może wpływać na nas na 2 sposoby: negatywnie, gdy powstaje wskutek złych emocji, wynika z zagrożenia, demobilizuje oraz pozytywnie
– kiedy pomaga rozwiązać trudną sytuację, mobilizuje do działania. Najczęstsze psychiczne
i fizyczne skutki oddziaływania stresu na ludzki organizm przedstawiono na Æ ryc. 4.2.
Negatywnym skutkiem zbyt dużego poziomu stresu mogą być dolegliwości bólowe, różne
choroby i zaburzenia funkcjonowania narządów, a także depresja, rozdrażnienie, problemy
z pamięcią lub popadanie w nałogi.
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Ryc. 4.2. Psychiczne i fizyczne skutki przewlekłego stresu (źródło: https://motywatordietetyczny.pl)

Jednak nie sam stres jest niebezpieczny dla człowieka, ale to, jak na niego reagujemy, co
z kolei jest uzależnione od indywidualnych właściwości, m.in. od: samooceny, osobowości,
wieku oraz płci.
Wśród wielu sposobów radzenia sobie ze stresem można wymienić np. regularne uprawianie
aktywności ruchowej, co może stanowić formę techniki relaksacyjnej. Regularna aktywność
fizyczna pozwala bowiem na modyfikację mechanizmów patofizjologicznych związanych
z oddziaływaniem zarówno przewlekłego, jak i silnego stresu, co sprzyja lepszej tolerancji
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długotrwałych obciążeń psychofizycznych. Badania nad związkiem podejmowanej aktywności
ruchowej i stresu mogą znajdować zastosowanie w promocji zdrowia oraz psychoprofilaktyce
skierowanej do studentów. W obliczu nowej sytuacji oraz nowego wyzwania, jakim są studia,
młodym ludziom nie brakuje sytuacji stresowych. W tym okresie ważne jest zatem umiejętne radzenie sobie ze stresem, nieopierające się na zachowaniach antyzdrowotnych, takich
jak stosowanie używek, ale na zdrowych próbach poradzenia sobie z napięciem, m.in. przez
wprowadzenie aktywności fizycznej. Badania prowadzone na tej grupie również potwierdzają
pozytywne oddziaływanie regularnego uprawiania aktywności fizycznej jako skutecznej techniki radzenia sobie z napięciem oraz czynności zmniejszającej ryzyko dystresu psychologicznego.
W związku z tym, że stres jest nieodzowną częścią naszego życia, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ważne jest utrzymywanie go na optymalnym poziomie, pamiętając, że
zarówno za wysoki, jak i za niski jego poziom może mieć negatywne skutki. Za wysoki poziom
stresu przyczynia się do występowania zaburzeń koncentracji, myślenia, wydłuża szybkość
reakcji lub powoduje lęk, z kolei zbyt niski jego poziom może wiązać się ze zmniejszeniem
motywacji i energii życiowej, poczuciem bezsensu i bezużyteczności, brakiem zainteresowania
i zaangażowania w różne aktywności, a nawet z depresją.
Zależność między aktywnością fizyczną a stresem była przedmiotem wielu prac badawczych w kraju i za granicą. Wnioski, które z nich płyną, dotyczą wielu kwestii, m.in.:
– podczas ćwiczeń zmniejsza się poziom wydzielania hormonu stresu (ang. adrenocorticotropic hormone – ACTH) – udowodniono, że regularna aktywność fizyczna (co najmniej
40 minut dziennie) wpływa na obniżenie poziomu chronicznego stresu;
– u osób aktywnych wydzielanie hormonów w osi stresu (przysadka – podwzgórze –nadnercza) trwa krócej, a ich stężenie szybciej wraca do normy;
– fizjologiczna i psychospołeczna odpowiedź na stres jest mniej intensywna u osób,
które regularnie ćwiczą fizycznie lub uprawiają sport wyczynowy;
– podczas minimum 9-tygodniowego programu ćwiczeń o umiarkowanej intensywności
dochodzi do redukcji nastroju depresyjnego o 47%, a ćwiczenia o małej intensywności
przynoszą efekt w postaci redukcji nastroju depresyjnego o 30%;
– widoczny jest wzrost przekonań o pozytywnych zmianach w stanie zdrowia, wyglądzie
fizycznym oraz postrzeganej masie ciała i sprawności;
– następuje zwiększenie samooceny – zmiany w samoocenie są wynikiem wzrostu poczucia
autonomii i osobistej kontroli (sprawczości, przekonań o własnej skuteczności), które są
podstawowymi efektami regularnego ćwiczenia.
Również badania prowadzone na studentach potwierdzają, że odreagowanie stresu jest
jednym z motywów, który zachęca ich do podejmowania aktywności fizycznej. Biorąc pod
uwagę rolę aktywności fizycznej w redukcji stresu, możliwe jest ukształtowanie u młodych
ludzi nawyku wybierania ćwiczeń fizycznych zamiast zachowań antyzdrowotnych, takich jak
palenie tytoniu czy spożywanie alkoholu, w odpowiedzi na sytuacje stresowe.
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Motywacja do podejmowania
aktywności fizycznej
Pojęcie motywacji stanowi przedmiot zainteresowania wielu badaczy i osób zajmujących
się różnymi aspektami życia człowieka, w tym także aktywności fizycznej. Ogólnie pojęcia
motywacji używa się do określenia ogółu czynników pobudzających nas do działania oraz
wpływających na jego kierunek i intensywność. Procesy motywacyjne to procesy organizujące, ukierunkowujące i pobudzające czynności systemu nerwowego, tak aby sterowana
przez te czynności aktywność osiągała cele określone treścią motywów. Motywacja pobudza
nas do określonych działań i wpływa na nasze postawy. Ogólnie można stwierdzić, że motyw
powstaje z 2 głównych powodów: w związku z koniecznością zaspokojenia podstawowych
potrzeb lub w związku z realizacją zadań, które sami sobie stawiamy albo które są nam
narzucane przez innych. Motywy działalności nakierowane są na zaspokojenie naszych
potrzeb, często różnorodnych i nie zawsze w pełni uświadomianych. Potrzeby mogą być
wrodzone lub nabyte, mogą mieć podłoże fizjologiczne, psychiczne albo społeczne. Istotne
jest zatem poznanie teorii motywacji i związanych z nimi teorii zaspokajania potrzeb. Za
podstawę tych teorii przyjmuje się różne koncepcje ludzkich potrzeb.
W ogólnym jednak ujęciu schemat motywacji według teorii potrzeb stanowi zamknięty
cykl i sprowadza się do pojawienia się potrzeby, dążenia do jej zaspokojenia poprzez podjęcie
stosownych działań oraz jej zaspokojenia bądź nie, co przedstawiono na Æ ryc. 5.1. Należy
dodatkowo zaznaczyć, że niezaspokojenie powstałej potrzeby uruchamia kolejne działania,
zaś w przypadku jej zaspokojenia mogą powstawać inne, nowe potrzeby, które generują inne,
nowe dążenia i kolejne działania.

POTRZEBA
(brak)

DĄŻENIE
(dążenia do
zaspokojenia potrzeby)

DZIAŁANIA
(zachowanie
nakierowane na cele)

ZASPOKAJANIE
(osłabienie dążenia i zaspokojenie
pierwotnej potrzeby)
Ryc. 5.1. Schemat motywacji według teorii potrzeb (źródło: Miler-Zawodniak12)
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potrzeby redukcji
odczuwanych braków

potrzeby
rozwoju

Ustalenie czynników, które wyzwalają pewne zachowania ludzi, prowadzi do identyfikacji
oraz klasyfikacji potrzeb, które mogą stanowić źródło zachowania i działania. Wobec różno
rodności występujących potrzeb, które wywołują u ludzi motywację do działania, można
wyróżnić rozmaite teorie potrzeb. Do najbardziej znanych i najczęściej przytaczanych należy
teoria potrzeb Maslowa, opierająca się na hipotezie, że człowiek w swoim działaniu dąży do
zaspokojenia potrzeb, które tworzą logiczną hierarchię i obejmują obszary fizjologiczne,
bezpieczeństwa, społeczne, szacunku i samorealizacji. Jak zauważył Maslow, w pierwszej
kolejności muszą być zaspokojone potrzeby niższego rzędu, a dopiero potem możliwe jest
zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu. Szczegółową hierarchię potrzeb przedstawiono na
Æ ryc. 5.2.

samorealizacja

Ryc. 5.2. Piramida potrzeb
Maslowa (opracowanie własne
na podstawie: Kałużny4)

potrzeba
uznania
potrzeba
przynależności
potrzeba
bezpieczeństwa
potrzeby
fizjologiczne

Każde działanie człowieka związane jest z realizacją określonego celu, motywowanego w różny sposób. Działanie to może być uwarunkowane kilkoma motywami jedno
cześnie. Określone działanie może zaspokajać kilka potrzeb naraz, z czym najczęściej się
spotykamy. Często jednak zdarza się, że ludzie podejmujący te same działania są różnie
motywowani, czyli zaspokajają różne potrzeby. W działaniu ludzkim mogą występować
sprzeczności pomiędzy poszczególnymi motywami i wówczas pojawiają się wszelkiego
rodzaju rozterki. Bardzo istotną, a wręcz podstawową potrzebą ludzkiego organizmu
jest ruch i związana z nim aktywność fizyczna. O podjęciu aktywności fizycznej, aby zrealizować określone zadanie, cel, decydują różnego rodzaju pobudki i motywy, zarówno
te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Bardzo ważną kwestią w podejmowaniu skutecznego
działania, w tym także związanego z aktywnością fizyczną, jest odpowiednie pobudzenie
i motywacja.
W podejmowaniu aktywności fizycznej kluczowy wydaje się odpowiedni poziom motywacji. Wpływ motywacji na działalność człowieka był przedmiotem wielu badań. Efektem
tych badań było powstanie I prawa Yerkesa–Dodsona, według którego wraz ze wzrostem
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pobudzenia (motywacji) zwiększa się wyraźnie sprawność i skuteczność działania, ale tylko do
pewnego stopnia – do osiągnięcia poziomu optymalnego. Przy dalszym wzroście pobudzenia
skuteczność i jakość działania obniżają się, a przy maksymalnym pobudzeniu może dojść do
prawie zupełnej niezdolności do sprawnego działania. Podejmując aktywność fizyczną lub
realizując jakiś program treningowy, należy zawsze brać pod uwagę odpowiedni poziom
motywacji, aby nasze działanie było skuteczne. Bardzo istotnym faktem w działaniu ludzkim
jest również stopień trudności wykonywanych zadań. Często realizowane aktywności lub
zadania są nieadekwatne do możliwości, co powoduje frustrację z powodu braku realizacji
celów u osoby podejmującej aktywność fizyczną. Zawsze należy brać pod uwagę stopień
trudności zadań, a także poziom własnej motywacji do ich realizacji. Zjawisko to opisuje II
prawo motywacji Yerkesa–Dodsona, które głosi, że przy rozwiązywaniu zadań łatwych, wykonywaniu czynności znanych i opanowanych wysoką jakość i skuteczność działania osiąga
się przy wysokim poziomie pobudzenia i motywacji, natomiast przy działaniach bardzo trudnych, złożonych, jeszcze dobrze nieopanowanych potrzebny jest stosunkowo niski poziom
motywacji. Oba prawa motywacji mogą mieć istotne znaczenie w podejmowaniu aktywności
fizycznej. Osoby, które prowadzą bierny tryb życia, będą potrzebować wysokiego poziomu
motywacji do rozpoczęcia systematycznych ćwiczeń. Aby tych zmian dokonać, potrzebna
jest nie tylko odpowiednia motywacja. Poza chęcią zmiany musi wystąpić niezadowolenie
z aktualnej sytuacji, np. dojście do wniosku: „mam nadwagę i mi to przeszkadza”, a także zostać
podjęty tzw. pierwszy krok. Ogólny poziom motywacji wynika z podejścia do aktywności
fizycznej. W zależności od rodzaju motywów możemy wyróżnić motywację wewnętrzną oraz
zewnętrzną. Motywacja zewnętrzna często wynika z czynników zewnętrznych, co zwykle jest
związane z nakazem – czynimy coś pod przymusem zewnętrznym w celu uzyskania nagrody,
gratyfikacji bądź uniknięcia kary. Taki typ motywacji nie zawsze jest odpowiedni i często ma
niewielką siłę oddziaływania. Motywacja zewnętrzna, inaczej motywacja narzucona, działa
dopóki, dopóty boimy się konsekwencji niewykonania zadania. Jest często stosowana przez
nauczycieli, trenerów i pedagogów, ale nie zawsze przynosi pożądany efekt.

5.1. Motywy i bariery związane z podejmowaniem
aktywności fizycznej przez studentów
Podejmowanie aktywności fizycznej zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest niewątpliwie motywacja człowieka, a zwłaszcza jej funkcja związana z pobudzeniem jednostki do
aktywności. Rozwijanie odpowiedniej motywacji do ruchu należy rozpocząć już w dzieciństwie, kształtując zainteresowanie aktywnością fizyczną, potrzebę ruchu i własnego rozwoju,
tak, aby młody człowiek był zainteresowany jej kontynuowaniem także po zakończeniu
edukacji. Niestety problemem jest to, że młodzi ludzie często nie dostrzegają zależności
pomiędzy aktywnością fizyczną proponowaną w szkole a jej pozytywnymi skutkami w życiu
dorosłym, dlatego też ważne jest uświadamianie na każdym poziomie edukacji, jakie korzyści
płyną z aktywności fizycznej dla zdrowia i sprawności człowieka w każdym wieku. Na podstawie badań nad motywami podejmowania aktywności ruchowej różnych grup wiekowych
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i społecznych można wskazać, iż najczęściej wymienianym motywem jest zdrowie i dobre
samopoczucie. Ważne jest zatem świadome kierowanie swoimi wyborami w zakresie podejmowania aktywności fizycznej, gdyż największą korzyść ma ruch wynikający z własnej woli
i decyzji, a nie z przymusu lub nacisku. Tylko taka dobrowolna działalność może wytrzymać
pojawienie się czynników utrudniających jej podejmowanie. Codziennie stykamy się bowiem
z wieloma barierami ograniczającymi lub uniemożliwiającymi podejmowanie aktywnoś
ci ruchowej. Mogą one mieć różnorodny charakter: emocjonalny, motywacyjny, fizyczny,
czasowy itp. Obecnie głównym argumentem przeciwko podejmowaniu systematycznej
aktywności ruchowej jest brak czasu, a w innych przypadkach brak motywacji lub czynniki
zdrowotne. Dodatkowo jednym ze współczesnych zagrożeń w kontekście podejmowania
aktywności ruchowej przez studentów może być informatyzacja życia i spędzanie czasu
wolnego w sposób bierny, a nie aktywny i poświęcanie go na działania związane z mediami
społecznościowymi. W literaturze są one nazwane nową formą aktywności, a tym samym
alternatywą dla aktywnego spędzania wolnego czasu, ponieważ współczesna młodzież coraz
częściej spędza swój wolny czas w sieci. Dodatkowo korzystanie z mediów społecznościowych może powodować także wiele innych negatywnych konsekwencji, m.in.: prowadzić
do uzależnienia, modelowania postaw i zachowań agresywnych, ułatwiać dostęp do treści
niebezpiecznych. Za najgroźniejsze uznaje się uzależnienie od Facebooka i innych portali
społecznościowych, ponieważ korzystając z nich, możemy być narażeni na kontakt z wyżej
wymienionymi zagrożeniami.
Prowadzone przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu badania w zakresie motywów i barier dotyczących
podejmowania aktywności ruchowej oraz uzależnienia od Facebooka wśród młodzieży
akademickiej naszej uczelni potwierdzają, że do głównych motywów badanych studentów
należą: poprawa wydolności, zdrowia oraz cele estetyczne. Najsłabiej do aktywności fizycznej
skłaniały ich z kolei walka z nałogami czy też chęć przygotowania się do zdrowego stylu życia.
Z kolei niski poziom aktywności może wynikać z deklarowanej głównej bariery, jaką był brak
czasu spowodowany dużą liczbą zajęć na uczelni lub też spędzaniem czasu wolnego w sposób
bierny. U prawie wszystkich respondentów nie stwierdzono uzależnienia od Facebooka, choć
dla niektórych badanych stanowił on istotną część codziennego dnia. Studenci zadeklarowali brak problemów z ograniczeniem korzystania z tego medium społecznościowego oraz
rzadko oceniali negatywnie wpływ Facebooka na swoją pracę. Na Æ ryc. 5.3 przedstawiono
podstawowe dane w zakresie tego zagadnienia w kraju i za granicą.
Istotne jest zatem zwrócenie uwagi młodzieży akademickiej na systematyczne podejmowanie aktywności ruchowej dla własnego zdrowia oraz przygotowania do zdrowego stylu
życia w latach późniejszych. Warto wykorzystać znajomość motywów oraz barier w zakresie
aktywności fizycznej studentów, ukierunkowując działania tak, aby radzili sobie z tym, co
przeszkadza w jej podejmowaniu, a jednocześnie odpowiednio modyfikować i urealniać
motywy, które ich do niej skłaniają.
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Ryc. 5.3. Podstawowe dane z badań nad uzależnieniem od Facebooka w kraju i za granicą (opracowanie własne
na podstawie Włodarski14)
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Aktywność fizyczna studentów
Na stan zdrowia człowieka mogą mieć wpływ czynniki genetyczne, środowiska zewnętrznego,
ale w największym stopniu styl życia. Aktywność fizyczna stanowi jeden z głównych czynników determinujących zdrowie człowieka. Jest ona niezwykle istotna we wszystkich etapach
ontogenezy człowieka, dlatego też badania nad tym zagadnieniem są często podejmowane w odniesieniu do różnorodnych grup wiekowych oraz społecznych. Jedną z najczęściej
badanych grup zarówno w Polsce, jak i za granicą są studenci. Ukształtowanie właściwych
prozdrowotnych postaw odbywa się na kolejnych etapach edukacji, jednak zapewnienie
odpowiedniego poziomu edukacji zdrowotnej stanowi często problem społeczny. Szczególnie
ważne jest, żeby młody człowiek nauczył się właściwie spędzać czas wolny, tak aby stał się
on czynnikiem stymulującym jego wszechstronny rozwój. Definicja czasu wolnego zakłada
dobrowolność podejmowanych dla własnej przyjemności oraz satysfakcji działań, dzięki
którym możliwe jest rozwijanie zainteresowań oraz regeneracja sił psychicznych i ﬁzycznych.
Na współczesnym człowieku nieustannie odbijają się niestety skutki mało aktywnego stylu
życia, a niedobór ruchu można zaobserwować u coraz młodszych osób. Za szczególnie narażonych na zjawiska negatywnie oddziałujące na zdrowie uważa się studentów, co często
jest wynikiem braku odpowiedniej motywacji do ruchu oraz ograniczających aktywność
udogodnień współczesnego świata. Obecnie studenci to bardzo zapracowani ludzie, często
studiujący na dwóch lub więcej kierunkach, a większość z nich pracuje albo odbywa staże,
przez co nie mają czasu dla siebie. Jeśli zatem potrzeba ruchu i własnego rozwoju nie jest
właściwie ukształtowana, to młody człowiek często nie jest zainteresowany kontynuowaniem
aktywności po zakończeniu edukacji. Sposób spędzania wolnego czasu, a także podejmowanie aktywności fizycznej należą bowiem do zachowań zdrowotnych kształtujących się
w trakcie procesu nauczania. W czasie studiów, stanowiących ostatni etap nauki, powinno
się zatem kontynuować edukację zdrowotną nakierowaną na rozpowszechnianie, utrzymanie
oraz kontrolowanie aktywności fizycznej w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu jakości
życia człowieka. Poprzez właściwe podejście do realizacji przez studentów obowiązkowych
zajęć wychowania fizycznego oraz zapewnienie różnorodnych form zajęć fakultatywnych,
a także dostępu do bazy sportowej uczelni możemy skutecznie wpłynąć na kształtowanie
u nich postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Dotyczy to zwłaszcza kierunków, których absolwenci mają stać się autorytetami w kwestii zdrowia. Ważne jest bowiem,
aby szkoły wyższe, zwłaszcza uczelnie medyczne, tworzyły i kreowały odpowiednie do tego
programy. Młodzież akademicka z kierunków medycznych stanowi specyficzne środowisko,
którego aktywny tryb życia sprzyja utrzymaniu właściwych postaw zdrowotnych, a wzorce
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tych zachowań powinny być przenoszone i przekazywane w przyszłości w pracy z pacjentami. Absolwenci tych kierunków powinni zatem poprzez edukację zdrowotną stać na straży
zdrowego stylu życia i upowszechniać aktywność fizyczną.
Poziom aktywności fizycznej studentów stanowił przedmiot badań wielu autorów. Wyniki
wykazały zbyt małe zaangażowanie studentów uczelni medycznych w podejmowanie zalecanej w prewencji chorób cywilizacyjnych ilości aktywności fizycznej. Duże zróżnicowanie
deklarowanego poziomu aktywności w różnych grupach może być spowodowane przez
wiele czynników społeczno-ekonomicznych, technologicznych oraz urbanizacyjnych. Wśród
najchętniej podejmowanych form aktywności fizycznej studenci wymieniali gry zespołowe,
bieganie oraz pływanie, a główną barierą do jej podejmowania najczęściej był brak czasu.
Niezwykle istotną rolę odgrywają tu zatem zajęcia do wyboru z zakresu różnorodnych form
aktywności fizycznej, ponieważ badania dowodzą, że studenci sami wybierający zajęcia
sportowe wykazują wyższy poziom sprawności fizycznej niż ich koledzy z innych fakultetów,
a jednocześnie wybór ten przekłada się na zdrowszy styl życia tychże studentów. Przed uczelniami wyższymi staje zatem wyzwanie, aby skoncentrować działania na promocji zdrowia,
a wychodząc naprzeciw potrzebom oraz zainteresowaniom studentów, wpłynąć na zwiększenie ich aktywności, a tym samym na poprawę ich zdrowia.

6.1. Aktywność fizyczna studentów
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (SWFiS
UMW) prowadzi systematyczne badania w zakresie zachowań zdrowotnych swoich studentów, tj.: sposobów odżywiania, stosowania używek czy też podejmowanej aktywności
fizycznej. W porównaniu wyników prac badawczych dotyczących aktywności fizycznej studentów różnych uczelni widać wyraźnie, że najwyższy jej poziom, a jednocześnie najlepszą
sprawność fizyczną prezentują studenci uczelni sportowych, co raczej nie jest zaskoczeniem.
Wyniki kolejnych opracowań, których przedmiotem byli studenci naszej uczelni, są zróżnicowane. Badania Grabowskiej porównujące aktywność fizyczną studentów wrocławskich
uczelni pokazują, że była ona na wyższym poziomie u studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu niż młodzieży akademickiej Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu
Wrocławskiego. Na podstawie najnowszych badań zaobserwowano natomiast, że studenci
naszej uczelni ustępują pod tym względem zarówno studentom z innych polskich uczelni,
jak i badanym wcześniej studentom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Stwierdzono,
że poziom aktywności fizycznej studentów naszej uczelni był niski, a preferowane przez nich
dodatkowe formy aktywności fizycznej cechowała głównie mała intensywność. Aż 75% badanych deklarowało podejmowanie aktywności fizycznej, a dominowały takie jej formy,
jak: gry zespołowe, pływanie, bieganie i taniec. Cele estetyczne podejmowania aktywności
fizycznej były wskazywane najczęściej, co może wynikać z przewagi kobiet w analizowanej
grupie badawczej. Główną barierę dla większości respondentów stanowił brak czasu, który
może być konsekwencją ciągłego doskonalenia się lub też wymówką wynikającą z braku
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chęci do podejmowania aktywności. Jednocześnie prawie trzy czwarte badanych znalazło
się w granicach normy w zakresie wskaźnika masy ciała (ang. body mass index – BMI), a niski
poziom aktywności fizycznej skutkował przekroczeniem wartości prawidłowych wskaźnika
BMI u ponad 25% z nich. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że istnieje potrzeba
wdrażania wśród studentów programów edukacyjno-motywacyjnych oraz fakultetów pokazujących różne formy aktywności ruchowej w profilaktyce zdrowotnej. Ważną informacją
płynącą z powyższych badań było to, że blisko połowa wrocławskich studentów dobrze
oceniła ofertę zajęć fizycznych proponowanych przez ich uczelnie, a w opinii jednej czwartej
ogółu badanych wymiar godzin wychowania fizycznego powinien zostać zwiększony.
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży akademickiej naszej uczelni oraz uwzględniając specyfikę jej czasu wolnego, ograniczonego harmonogramami zajęć, praktyk czy też
pracy, a jednocześnie biorąc pod uwagę obciążenie studentów pracą umysłową, SWFiS UMW
proponuje jej różnorodne formy realizacji zajęć obowiązkowych oraz fakultatywnych. Dodatkowo istnieje również możliwość uczęszczania na treningi wielu sekcji sportowych, korzystania z siłowni oraz bazy studium zgodnie z proponowanymi przez nich inicjatywami.
W roku akademickim 2018/2019 zbadano, jak studenci poszczególnych kierunków oceniają proponowaną im ofertę zajęć oraz w jakim stopniu biorą w nich udział. Na Æ ryc. 6.1
przedstawiono liczbę godzin różnych form zajęć zrealizowanych w SWFiS UMW na poszczególnych kierunkach studiów.
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studiów w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 studenci Wydziału Lekarskiego nie byli objęci obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego, które to wprowadzono na tym kierunku dopiero
w roku akademickim 2019/2020. Na podstawie analizy danych stwierdzono jednak najliczniejszy udział studentów kierunku lekarskiego w nieobowiązkowych zajęciach fakultatywnych,
co przedstawiono na Æ ryc. 6.2.
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Podobną tendencję zaobserwowano wśród studentów kierunku lekarskiego, którzy najliczniej uczestniczyli także w zajęciach na siłowni. Szczegółowy rozkład wejść na siłownię
z uwzględnieniem kierunków studiów zestawiono na Æ ryc. 6.3.
Na podstawie analizy baz danych SWFiS UMW stwierdzono, że studenci bardzo chętnie
korzystali z uczelnianej siłowni, a także licznie brali udział (73%) w proponowanych im
zajęciach sportowych. Uczelniana siłownia najczęściej odwiedzana była w styczniu, marcu
i maju, przy czym najliczniej uczęszczali na nią mężczyźni, z czego aż 55% stanowili studenci
kierunku lekarskiego. Od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku tym wprowadzono
obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, co wyraźnie wychodzi naprzeciw potrzebom
studentów. Nadal istnieje jednak potrzeba wdrażania nowych form zajęć fakultatywnych
w celu poprawy stanu zdrowia młodzieży akademickiej. Poza pomnażaniem potencjału
zdrowotnego studentów kierunków medycznych promowanie zajęć sportowych wśród
studentów jest niezwykle ważne dla zwiększania świadomości studentów w zakresie ich roli
w aktywnym kreowaniu postaw zdrowotnych w społeczeństwie. Istnieje zatem potrzeba
stałego wdrażania wśród studentów programów edukacyjno-motywacyjnych oraz fakultetów
pokazujących różne formy aktywności ruchowej w profilaktyce zdrowotnej, aby potrafili
dzięki nim skutecznie oddziaływać na przyszłych pacjentów, poprawiając ich zdrowie, a tym
samym obniżając koszty leczenia.
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Aktywność fizyczna i jej wpływ
na skład ciała
Jednym z dobrodziejstw aktywności fizycznej jest niewątpliwie przeciwdziałanie nadwadze
i otyłości. Problem ten stanowi niestety powszechne zjawisko, gdyż dotyczy każdej grupy wiekowej, niezależnie od płci czy rasy, dlatego też Światowa Organizacja Zdrowia (World Health
Organization – WHO) zakwalifikowała otyłość do grupy chorób skutkujących największą
śmiertelnością. Ze względu na różnorodne konsekwencje zdrowotne schorzenie to zaburza
prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Ważne jest zatem podejmowanie działań
prewencyjnych w zakresie oceny dynamiki zmian somatycznych już od najmłodszych lat, aby
móc wykryć ewentualne zaburzenia oraz prognozować dalszy przebieg rozwoju.
Współcześnie kompleksowym sposobem oceny zagrożenia otyłością, na bazie podstawowych parametrów somatycznych, jest analiza składu ciała z użyciem metody impedancji
bioelektrycznej (ang. bioelectrical impedance analysis – BIA). Dostarcza ona bowiem istotnych
informacji na temat zdrowia oraz stanu organizmu, których kontrola samej masy ciała nie
odzwierciedla w sposób wystarczający. Dzięki m.in.: znajomości zawartości mięśni, tkanki
tłuszczowej czy też wody w organizmie wraz z prawidłowo zbilansowanym jadłospisem oraz
wprowadzoną aktywnością fizyczną możliwe jest skuteczne oddziaływanie ukierunkowane
na utratę masy tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym zwiększeniu masy mięśniowej. Często
bowiem ważenie na zwykłej wadze wprowadza nas w błąd, ponieważ nie widząc ubytku
kilogramów, myślimy, że dieta nie działa, a wysiłek fizyczny nie przynosi efektów. Z powodu
braku wiedzy na temat zachodzących wówczas zmian, np. w stosunku masy mięśniowej do
tkanki tłuszczowej, wiele osób zaprzestaje dalszych starań na rzecz zmiany swojego stylu życia,
bo nie warto się dalej męczyć, skoro nie widać mierzalnych efektów. Spośród analizowanych
parametrów ludzkiego ciała szczególnie ocena elementów tkankowych, takich jak zawartość
procentowa tkanki tłuszczowej podskórnej lub trzewnej, wody czy masy ciała szczupłego, ma
istotne znaczenie pod względem potrzeb żywieniowych, oceny wpływu ćwiczeń fizycznych,
norm rozwojowych itp. Analiza polega na zmierzeniu całkowitego wypadkowego oporu
elektrycznego ciała, stanowiącego pochodną oporu biernego i oporu czynnego, przy użyciu
elektrod powierzchniowych połączonych z analizatorem komputerowym i zastosowaniu prądu
o określonych częstotliwości i natężeniu (Æ ryc. 7.1). Wiele badań potwierdza, że na skutek
systematycznie podejmowanej aktywności fizycznej skład ciała korzystnie się zmienia poprzez
zmniejszenie tkanki tłuszczowej i wzrost masy ciała szczupłego. Analiza składu ciała jest również
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pomocna w uzyskaniu realnego spojrzenia na
swoją budowę ciała i zweryfikowania własnego
wyobrażenia z obiektywną oceną swojej masy
ciała na podstawie odniesienia do obowiązujących norm czy też siatek centylowych. Badania
dowodzą bowiem, że subiektywna samoocena
masy ciała jest często nieadekwatna do naszego rzeczywistego obrazu. Dodatkowo analiza
składu ciała przy użyciu specjalistycznej aparatury umożliwia zrozumienie zachodzących
w organizmie człowieka procesów oraz wspomaga leczenie otyłości i anoreksji. Dlatego
też na podstawie analizy wyników możliwe
jest wskazanie osób z grupy ryzyka zaburzeń
odżywiania, a także podjęcie ewentualnych
dalszych działań, takich jak: konsultacja lekarska, zmiana sposobu żywienia, zwiększenie aktywności fizycznej itp., w celu poprawy stanu
zdrowia i wyeliminowania czynników ryzyka
wystąpienia nadwagi, otyłości oraz innych
chorób cywilizacyjnych.
Sprawdzenie stanu organizmu poprzez anaRyc. 7.1. Pomiar składu ciała na analizatorze
lizę składu ciała wskazane jest dla wszystkich
grup wiekowych i społecznych. Objęci badaniem (analiza składu ciała przeprowadzona w ramach
zajęć wychowania fizycznego realizowanych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMW)
studenci ratownictwa medycznego kształcą się w celu zdobycia zawodu szczególnie wymagającego zdrowia i odpowiedniego poziomu kondycji fizycznej, nie bez znaczenia jest również sprawność
fizyczna. Ratownicy medyczni znajdują się bowiem najczęściej na pierwszej linii frontu systemu
ochrony zdrowia. Zawód ten wiąże się z wielką odpowiedzialnością oraz stresem, a od osób go
wykonujących oczekuje się dużego zaangażowania oraz empatycznego podejścia do pacjentów.
Wysokie wymagania stawiane już kandydatom na ratowników medycznych wynikają z dużej
specyfiki tego zawodu. Jest ona bowiem związana z charakterem wykonywanych czynności
ratunkowych, sytuacją osób poszkodowanych, z którymi najczęściej mają kontakt, a także miejscem, czasem oraz warunkami wykonywanej pracy. Poza tym na zawód ratownika medycznego
nakłada się konieczność ciągłego dokształcania się, utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej
oraz systematycznego uczestnictwa w ćwiczeniach doskonalących umiejętności praktyczne.
Analizę składu ciała wykonuje się obecnie coraz częściej jako alternatywę standardowego
pomiaru masy ciała na popularnej wadze. Znajduje się ona często w ofercie gabinetów dietetycznych lub też klubów fitness czy siłowni, gdzie pacjentom lub uczestnikom zajęć umożliwia
się dokonanie pomiaru kontrolnego na początku kuracji dietetycznej lub przed rozpoczęciem
treningu. Taki pomiar określa wówczas punkt wyjściowy do dokonywania porównań w trakcie
lub po podjęciu działań mających na celu najczęściej zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej
przy jednoczesnym przyroście tkanki mięśniowej. Stanowi to bowiem zazwyczaj najbardziej
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pożądaną sytuację, a widoczne zmiany mają dodatkowo bezcenną wartość mobilizującą do
podejmowania dalszych działań na rzecz poprawy swojego zdrowia poprzez zdrowy styl życia.
Badania nad komponentami ciała wykonywane są z wykorzystaniem różnych metod, takich jak laboratoryjne czy antropometryczne. Coraz szersze zastosowanie na całym świecie
ma metoda BIA. Pozwala ona w szybki, bezpieczny i bezinwazyjny sposób dokonać analizy
poszczególnych parametrów ciała, a jej dodatkową zaletą jest to, że uwzględnia wiek, płeć,
wysokość oraz masę ciała, a także typ budowy osoby badanej. Diagnozowani są w ten sposób przedstawiciele różnych grup, m.in.: pacjenci, dzieci, ludzie starsi czy też sportowcy.
W badaniach młodych mężczyzn dokonanych przez Całyniuk et al. średni ich wzrost wynosił
180 cm, czyli o 1 cm mniej niż w badaniach własnych. Wartości maksymalne i minimalne
(193 cm i 164 cm) także były niższe niż te u badanych studentów ratownictwa. Jeżeli chodzi
o masę ciała młodych mężczyzn, to średnia wyniosła 80,6 kg, czyli więcej niż w badaniach
własnych. Wartość minimum – 58,2 kg była wyższa w badaniach porównawczych, a jedynie
pod względem maksimum młodzi mężczyźni ustępowali studentom z Wrocławia. Porównując
natomiast wyniki badań Zaccagniego et al. przeprowadzone z udziałem mężczyzn włoskich,
studenci z Wrocławia osiągali wyższe wartości w zakresie wysokości i masy ciała, a porównywalne w zakresie BMI. W porównaniu z innymi grupami studenckimi zbadani przez autorów
tej książki studenci mimo większej masy ciała osiągali niższe wartości wskaźnika BMI. Również
mniejszy odsetek studentów przekroczył górną granicę normy, czyli charakteryzował się
nadwagą lub otyłością. Według badań Sedek et al. otyłych było 7,2% badanych, a 29,3% miało
nadwagę, czyli w porównaniu z wynikami badań własnych więcej osób przekroczyło górną
granicę normy BMI. Mniejszy odsetek respondentów z otyłością lub nadwagą niż w badaniu
studentów z Wrocławia wystąpił z kolei w badaniach Gaździńskiej et al., gdzie wykazano otyłość u 3,4% badanych, a nadwagę u 25,3%. Jeszcze większe rozbieżności ukazuje porównanie
wyników badań studentów z Wrocławia z badaniami Klungland Torstveit et al. wykonanymi
z udziałem sportowców, w których to więcej osób miało niedowagę niż nadwagę i otyłość.
W badaniach własnych w zakresie wskaźnika BMI wyniki mężczyzn przeważały nad wynikami kobiet, w przeciwieństwie do innego badania wykonanego również na Uniwersytecie
Medycznym we Wrocławiu, w którym to studentki osiągnęły wyższe wartości od studentów
zarówno w zakresie wskaźnika BMI, jak i procentowej zawartości tkanki tłuszczowej.
Z kolei w porównaniu z młodymi mężczyznami z Nysy studenci ratownictwa medycznego
uzyskali wyższy wynik wartości minimum, maksimum oraz średniej, zarówno w zakresie
procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, jak i wskaźnika tkanki trzewnej. W obu badaniach wysokie wyniki w zakresie wskaźnika otyłości brzusznej należały jednak do rzadkości.
Pod względem zmineralizowanej masy kości, której średnia wartość w badaniach własnych
u mężczyzn wyniosła 3,26 kg, studenci z Wrocławia ustępują zarówno młodym mężczyznom
ze wspomnianych wcześniej badań Całyniuk et al. (średnia 3,4 kg), jak i studentom z badań
Reutera et al. Zarówno studenci ze szkół wychowania fizycznego, jak i ze szkół medycznych
uzyskali bowiem wyniki wyższe niż studenci z badań własnych, odpowiednio: 3,8 kg i 3,3 kg.
W zakresie procentowej zawartości wody w organizmie średnia wartość w badaniach włas
nych wyniosła wśród mężczyzn 60,5%, wartości minimalna – 44,9%, a maksymalna – 76%,
a w grupie młodych mężczyzn z Nysy średnia była równa 49%, czyli zdecydowanie mniej niż
w badaniach własnych.
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7.1. Procentowa zawartość tłuszczu
Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie jest ustalana w stosunku do masy
ciała. Na Æ ryc. 7.2 przedstawiono procentową zawartość tkanki tłuszczowej w stosunku
do wieku i płci oraz normy nadwagi i otyłości w klasyfikacji dla niedowagi. W wielu badaniach wykazano korelację między procentową zawartością tkanki tłuszczowej a ryzykiem
wystąpienia licznych chorób cywilizacyjnych, m.in. nadciśnienia tętniczego krwi, choroby
niedokrwiennej serca, cukrzycy czy nowotworów.

Prawidłowy poziom tkanki tłuszczowej dla dorosłych
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Ryc. 7.2. Zakres norm poziomu tkanki tłuszczowej dla dorosłych (źródło: http://www.tanitapolska.pl/media/
wysiwyg/body-fat-ranges-adults.jpg)

Nadwaga oraz otyłość są wynikiem zaburzonego bilansu energetycznego. Długotrwałe
dostarczanie z pokarmu energii przekraczającej dobowy wydatek energetyczny organizmu
może prowadzić do wystąpienia nadwagi, a w konsekwencji otyłości. W prostych słowach
jest to nic innego, jak zbyt duży stosunek przyjmowanych kalorii do, często niskiego, poziomu
aktywności ruchowej w ciągu dnia. Rozwój cywilizacyjny, siedzący tryb życia oraz postęp
technologiczny w XXI w. wpływają na ograniczenie aktywności fizycznej, a co za tym idzie
zmniejszenie dobowego wydatku energetycznego organizmu. Jest to jeden z głównych powodów coraz częstszego występowania nadwagi i otyłości wśród społeczeństwa.
Wysiłek mięśniowy w postaci szeroko rozumianego ruchu jest jednym z najistotniejszych
czynników wpływających na całkowitą przemianę materii, czyli zapotrzebowania energetycznego organizmu. Ograniczenie ilości ruchu w ciągu dnia powoduje znaczne zmniejszenie
dobowego wydatku energetycznego organizmu, co jest związane z dużo niższym zapotrzebowaniem na energię. Spożywanie pokarmu, często w większych ilościach, poprzez dużą jego
smakowitość, gęstość energetyczną oraz dostępność na każdym kroku przy niskim poziomie
aktywności fizycznej będzie powodowało brak równowagi między energią dostarczaną a energią wydatkowaną. Wysiłek mięśniowy w postaci ruchu – przemieszczania się, trenowania itp.
pozwala zachować odpowiednie proporcje między kaloriami dostarczanymi a kaloriami wydatkowanymi przez organizm. Zależności bilansu energetycznego przedstawiono na Æ ryc. 7.3.
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Ryc. 7.3. Schematy obrazujące
zależności warunkujące
zmiany w zakresie masy ciała
(opracowanie własne na
podstawie: Bean6)

Regularna aktywność fizyczna sprzyja nie tylko zwiększeniu wydatku energetycznego
i utracie masy ciała, ale wywołuje także wiele pozytywnych zmian w organizmie człowieka.
Należy tu przede wszystkim wymienić zwiększenie masy mięśniowej i gęstości mineralnej
układu kostnego, poprawę gospodarki węglowodanowej i wrażliwości insulinowej, poprawę
gospodarki lipidowej, obniżenie spoczynkowej i wysiłkowej częstości skurczów serca oraz
ciśnienia tętniczego. Ważne, aby zgodnie z zaleceniami treningu zdrowotnego wykonywać
zarówno sesje treningu wytrzymałościowego, jak i siłowego. Odpowiedni trening siłowy,
oprócz zwiększenia wydatku energetycznego, będzie wywoływał pozytywny wpływ na utrzymanie bądź zwiększenie ilości masy mięśniowej podczas działań nastawionych na utratę masy
ciała. Masa mięśniowa jest jednym z głównych czynników wpływających na podstawową
przemianę materii. Odpowiedni trening siłowy może mieć również wpływ na korekcję wad
postawy, które często występują u osób otyłych bądź prowadzących siedzący tryb życia.
Podsumowując, w planie regularnej aktywności fizycznej warto mieć jednocześnie treningi
o charakterze wytrzymałościowym, jak i siłowym.

7.2. Procentowa zawartość wody w organizmie
Woda odgrywa istotną rolę w wielu procesach organizmu i występuje w każdej komórce,
tkance i we wszystkich narządach. Utrzymanie optymalnego stanu zdrowia zależy od poziomu
i procentowej zawartości wody w organizmie. Efektywne funkcjonowanie ustroju zmniejsza
ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych związanych m.in. z odpowiednią zawartością
wody w organizmie.
Poziom wody w ustroju może naturalnie zmieniać się w całej ontogenezie, a także w rytmie dobowym. W organizmie ludzkim zawartość procentowa wody waha się w zależności
od rytmu dobowego. Inna jest podczas dnia, a inna w nocy. Badania wykazały, że ciało ma
tendencję do dehydratacji po długiej nocy, stąd różnice w jej ilości między dniem i nocą.
Jedzenie obfitych posiłków, picie alkoholu, menstruacja, choroba, kąpiel, spożywanie kawy
i innych płynów działających odwadniająco, wysiłek w wysokiej temperaturze otoczenia
także mogą powodować różnice w poziomie nawodnienia. Odpowiednia zawartość wody
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w organizmie jest czynnikiem mającym duży wpływ na wydolność i gotowość do podejmowania wysiłku fizycznego.
Woda należy do niezbędnych składników pokarmowych i musi być dostarczana do organizmu regularnie i w odpowiednich ilościach. Niedostateczna jej podaż może szybko prowadzić
do odwodnienia i związanej z tym mniejszej wydolności fizycznej, zaburzeń funkcji poznawczych oraz dolegliwości m.in. ze strony układu moczowego, krwionośnego czy pokarmowego.
Picie dużej ilości wody w jednej porcji nie stanowi odpowiedniej profilaktyki odwodnienia.
Normy w zakresie spożycia wody w poszczególnych grupach wiekowych oraz płci przedstawiono na Æ ryc. 7.4.
niemowlęta 6–12 m.ż.
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Ryc. 7.4. Normy spożycia wody (opracowanie własne na podstawie: Jarosz28)

7.3. Zawartość wisceralnej tkanki tłuszczowej
Otyłość jest definiowana jako nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie.
Jest ona rozproszona po całym ciele, a jej największe skupiska znajdują się w okolicy jamy
brzusznej (tkanka tłuszczowa brzuszna trzewna i podskórna) oraz w okolicy pośladkowo-udowej. Pełni nie tylko rolę magazynu energetycznego, skupiając trójglicerydy, ale w świetle
najnowszych doniesień naukowych w znacznym stopniu może wpływać na homeostazę
metabolizmu zarówno glukozy, jak i lipidów.
Tkanka tłuszczowa, a zwłaszcza wisceralna tkanka tłuszczowa, jest metabolicznie aktywnym
organem syntetyzującym duże ilości hormonów peptydowych, które w znaczący sposób
mogą wpływać na metabolizm całego organizmu. Hormony te, zwane adipokinami, oddziałują autokrynnie, parakrynnie oraz endokrynnie na tkanki i narządy. Tkanka tłuszczowa
trzewna jest bardziej aktywna metabolicznie od tkanki tłuszczowej podskórnej i syntetyzuje
większe ilości interleukiny 6 (IL-6), rezystyny, wisfatyny i czynnika martwicy nowotworów α
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(ang. tumor necrosis factor α – TNF-α) niż tkanka tłuszczowa podskórna. Nagromadzenie
tkanki tłuszczowej trzewnej w organizmie zwiększa ryzyko lipotoksyczności oraz insulinooporności, co może sprzyjać rozwojowi miażdżycy, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego
oraz choroby niedokrwiennej serca. Ocena zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie ma
duże znaczenie w praktyce klinicznej. Wiele badań naukowych podkreśla, że występuje wyraźny związek pomiędzy akumulacją tkanki tłuszczowej w ciele a ryzykiem metabolicznym
czy ryzykiem występowania chorób układu krążenia.
Termin „ryzyko kardiometaboliczne”, zaproponowany przez American Diabetes Association i American Heart Association, obejmuje czynniki ryzyka cukrzycy typu 2, jak i chorób
układu krążenia, do których należą m.in.: otyłość brzuszna, siedzący tryb życia, nadmierna
podaż kalorii. W świetle najnowszych danych obiecujące wydaje się zastosowanie nowego
wskaźnika wisceralnej tkanki tłuszczowej (ang. visceral adiposity index – VAI) do oceny ryzyka
kardiometabolicznego.

7.4. Podstawowa i całkowita przemiana materii
Podstawowa przemiana materii (PPM; ang. basal metabolic rate – BMR) określana jest mianem minimalnego poziomu energii potrzebnej do podtrzymania funkcji życiowych organizmu. Często jednak określenie to jest mylone z pojęciem całkowitej przemiany materii (CPM),
co jest poważnym błędem. Przez PPM rozumie się taką ilość energii, która jest potrzebna
jedynie do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych organizmu, takich jak utrzymanie
stałej ciepłoty ciała, funkcjonowanie pomp jonowych, skurcze mięśnia sercowego oraz mięśni
oddechowych, utrzymanie napięcia mięśni czy przesyłanie sygnałów w układzie nerwowym.
Wskaźnik PPM nie bierze pod uwagę wydatku energetycznego związanego z wykonywaniem
różnych codziennych czynności, takich jak ruch, praca, treningi itp. W zależności od płci,
wieku oraz masy ciała wartości PPM mogą być różne. W Æ tabeli 7.1 przedstawiono wzór
na tempo metabolizmu spoczynkowego.
Tabela 7.1. Tempo metabolizmu spoczynkowego u sportowców (źródło: Goran21)
Wiek

Mężczyzna

Kobieta

10–18 lat

(masa ciała w kg × 17,5) + 651

(masa ciała w kg × 12,2) + 746

18–30 lat

(masa ciała w kg × 15,3) + 679

(masa ciała w kg × 14,7) + 496

31–60 lat

(masa ciała w kg × 11,6) + 879

(masa ciała w kg × 8,7) + 829

Podstawowa przemiana materii wynosi 1000 kcal/m2 powierzchni ciała. Znając masę i wysokość ciała danej osoby, można odczytać z nomogramu przybliżoną wartość PPM. U osoby
mającej 170 cm, prawidłową budowę i skład ciała powierzchnia ciała będzie równa ok. 1,7 m2.
W przypadku młodego mężczyzny o masie ciała 70 kg PPM będzie wynosiła ok. 1750 kcal, zaś
u młodej kobiety o masie ciała równej 55 kg odpowiednio 1350 kcal. Należy przypomnieć,
że jest to poziom energii potrzebny jedynie do podtrzymania wyżej wymienionych funkcji
życiowych organizmu, niebiorący pod uwagę wydatku energetycznego potrzebnego na
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Ryc. 7.5. Czynniki wpływające na PPM (źródło: Ciborowska12)

ruch. Na Æ ryc. 7.5 przedstawiono czynniki zmniejszające oraz zwiększające podstawową
przemianę materii.
W celu obliczenia przybliżonej wartości całkowitej przemiany materii organizmu należy
wartość PPM pomnożyć przez odpowiedni współczynnik aktywności fizycznej (ang. physical
activity level – PAL). W Æ tabeli 7.2 przedstawiono przedziały wartości współczynnika PAL
z przykładami danych aktywności.
Tabela 7.2. Przedziały wartości współczynnika PAL z przykładami danych aktywności (opracowanie własne na
podstawie: Bean6)
Współczynnik aktywności (PAL)

Określenie trybu życia

1,2–1,39

osoba leżąca, brak aktywności

1,4–1,69

siedzący tryb życia + sporadyczne aktywności w postaci spacerów lub
ćwiczenia fizyczne 1–3 razy w tygodniu

1,7–1,99

umiarkowana aktywność fizyczna / praca fizyczna / praca siedząca
i codzienny trening

2–2,4

bardzo ciężka praca fizyczna / codzienne wyczerpujące treningi / wysoka
aktywność fizyczna

>2,4

sportowiec zawodowy / bardzo wysoka aktywność fizyczna

Dopiero po pomnożeniu PPM przez PAL uzyskuje się przybliżoną wartość CPM, określającą zapotrzebowanie kaloryczne, biorąc pod uwagę codzienny ruch, pracę, treningi i tym
podobne czynniki.
Wysiłek mięśniowy jest najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie CPM.
Znajomość poziomu CPM jest niezbędna do np. ułożenia skutecznego programu odchudzania, budowania masy mięśniowej czy dostosowania poziomu energii do aktualnych potrzeb organizmu.
W zależności od wykonywanej liczby kroków, pracy czy rodzaju i intensywności danej aktywności fizycznej zapotrzebowanie energetyczne organizmu będzie różne – wyższe u osób
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aktywnych. Rekomenduje się wykonywanie 10 000 kroków dziennie. Taka liczba kroków to
wydatek energetyczny na poziomie ok. 400–600 kcal/dzień (±141,42 kcal/dzień). Wykonanie dziennej liczby kroków na poziomie 10 000 wiąże się z przebyciem dystansu ok. 8 km.
Dokładny podział charakteryzujący związek dziennej liczby kroków z określeniem trybu życia
został przedstawiony w Æ tabeli 7.3.
W Æ tabeli 7.4 przedstawiono wydatki energetyczne (kcal) dla wybranych form aktywności fizycznej przy jej wykonywaniu przez 1 godzinę. Wartości te zostały przyjęte dla osoby
o przeciętnej masie ciała, tj. 65 kg. Wydatek energetyczny dla poszczególnych form może
Tabela 7.3. Związek dziennej liczby kroków z prowadzonym trybem życia (źródło: Lipert i Jegier43)
Dzienna liczba kroków

Określenie trybu życia

Do 5000 kroków/dzień

siedzący tryb życia

5000–7499 kroków/dzień

mało aktywny

7500–9999 kroków/dzień

względnie aktywny

10 000–12 499 kroków/dzień

aktywny

12 500 i więcej kroków/dzień

bardzo aktywny

Tabela 7.4. Wydatki energetyczne (kcal) dla wybranych form aktywności fizycznej wykonywanych w ciągu
jednej godziny (Bean6, Jabłonowska-Lietz i Dłużniewska26)
Rodzaj wykonywanej aktywności

Aerobik (mała intensywność)
Aerobik (wysoka intensywność)
Ćwiczenia siłowe

Liczba kcal/godzinę

400
520
270–450

Badminton

370

Boks (wysoka intensywność)

865

Kolarstwo (16 km/h)

385

Kolarstwo (9 km/h)

250

Judo (wysoka intensywność)

760

Wioślarstwo

445

Bieganie (3,8 min/km)

1000

Bieganie (5,6 min/km)

750

Squash

615

Pływanie (szybkie)

630

Gra w piłkę nożną

650

Tenis

415

Jazda na rolkach

400

Koszykówka

550

Siatkówka plażowa

580
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być różny u danych osób, ponieważ zależy od wielu czynników, m.in. intensywności wysiłku,
masy ciała, wieku, płci, poziomu wytrenowania itp. Tabela ma charakter informacyjny i zwraca uwagę na różnicę wydatku energetycznego w zależności od formy wysiłku fizycznego.

7.5. Zawartość masy kostnej
Ćwiczenia fizyczne obciążają szkielet, co stymuluje kościotworzenie. Bierność ruchowa,
a w skrajnych przypadkach unieruchomienie, przyczynia się do obniżenia gęstości mineralnej kości (ang. bone mineral density – BMD). Brak odpowiedniej aktywności fizycznej
może być istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju osteoporozy. Codzienny wysiłek fizyczny
podejmowany od najmłodszych lat zwiększa osiągniętą szczytową masę kostną i jest jedną
z kluczowych metod profilaktyki pierwotnej osteoporozy. Aktywność fizyczna wpływa nie
tylko na osiągnięcie większej szczytowej masy kostnej u młodych osób, ale także w późniejszym wieku spowalnia jej utratę. Za najbardziej efektywne w zapobieganiu osteoporozy
uważa się ćwiczenia oporowe – takie, w których mięśnie przeciwdziałają grawitacji (np.
wchodzenie po schodach, aerobik, bieganie, ćwiczenia siłowe). Odpowiednio wykonywana
aktywność fizyczna może zwiększać siłę mięśni, co jest nie bez znaczenia w prewencji upadków, a więc i złamań. Parametr ten według analizatora Tanita BC-545N oznacza masę kości
(poziom mineralny kości, wapnia i innych minerałów) w organizmie. Badania wykazały, że
rozwój tkanki mięśniowej związany jest ze wzmocnieniem kości. W Æ tabelach 7.5 i 7.6
przedstawiono średnie normy masy kostnej dla kobiet i mężczyzn według wspomnianego
wyżej analizatora.
Tabela 7.5. Normy masy kostnej dla kobiet
Zawartość masy kostnej w zależności od masy ciała

Masa ciała [kg]

<50

50–75

>75

Masa kostna [kg]

1,95

2,40

2,95

Tabela 7.6. Normy masy kostnej dla mężczyzn
Zawartość masy kostnej w zależności od masy ciała

Masa ciała [kg]

<65

65–95

>95

Masa kostna [kg]

2,66

3,29

3,69

7.6. Zawartość masy mięśniowej
Tkanka mięśniowa w zależności od stylu życia czy rodzaju wykonywanej aktywności fizycznej może kształtować się na zupełnie innym poziomie. Biorąc pod uwagę wytrenowanie i stopień rozbudowy masy mięśniowej, może stanowić nawet 40–45% ogólnej masy
ciała. Tkanka mięśniowa charakteryzuje się zdolnością do kurczenia i rozkurczania się.

7.6. Zawartość masy mięśniowej
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W ustroju ludzkim wyróżnia się tkankę mięśniową gładką, serca oraz poprzecznie prążkowaną szkieletową:
– tkanka mięśniowa gładka jest niezależna od woli człowieka; występuje w ścianach układu pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego oraz w skórze i ścianach naczyń;
unerwia ją autonomiczny układ nerwowy;
– tkanka mięśniowa serca wykazuje budowę poprzecznie prążkowaną, lecz nie jest zależna
od woli człowieka; serce unerwione jest przez autonomiczny układ nerwowy, który modyfikuje pracę serca, odpowiednio ją przyspieszając lub hamując;
– tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana, wchodząca w skład czynnego aparatu ruchu
człowieka, jest zależna od woli człowieka; unerwia ją ośrodkowy układ nerwowy, z którego
to pochodzą bodźce do skurczu mięśnia; w tkance mięśniowej tego rodzaju wyróżnia się
2 typy włókien:
• włókna czerwone – nazywane w ten sposób, gdyż są bogate w mioglobinę oraz mitochondria, z mniejszą ilością miofibryli; są to włókna mięśniowe zdolne do dłuższej pracy
o średniej i niskiej intensywności bez oznak zmęczenia; wyróżnia się wśród nich włókna
tlenowe o wolnym charakterze kurczliwości i oznaczeniu ST – typu I,
• włókna białe – zawierają małą ilość mioglobiny i mitochondriów, za to w większą ilość
miofibryli; są to włókna mięśniowe do szybkiej i intensywnej pracy, lecz krótkiej, gdyż
szybko się męczą; wśród włókien szybkokurczliwych wyróżnia się włókna tlenowo-glikolityczne (FTa, typu IIA) oraz włókna glikolityczne (FTx, typu IIX).
Analizator składu ciała Tanita, wykorzystujący BIA w swoich wynikach, przy wartości masy
mięśniowej przedstawia sumę masy mięśni szkieletowych, mięśni gładkich oraz zawartą
w nich wodę. Warto pamiętać, że większa masa mięśniowa powoduje zwiększenie wskaźnika
PPM, co ma wpływ na liczbę spalanych kalorii. Poniżej przedstawiono różne typy budowy
ciała w zależności od zawartości tkanki tłuszczowej i mięśniowej (Æ ryc. 7.6 i Æ tabela 7.7).
Im większy lub mniejszy jest okrąg, tym odpowiednio większa lub mniejsza jest zawartość
danej tkanki w organizmie człowieka.

Zawartość tkanki tłuszczowej

Wysoka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niska

Zawartość masy mięśniowej
Masa mięśniowa

Ryc. 7.6. Różne typy
budowy ciała w zależności
od zawartości tkanki
tłuszczowej i mięśniowej
(źródło: http://www.
tanitapolska.pl/)

Wysoka

Tkanka tłuszczowa
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Tabela 7.7. Charakterystyka typów budowy ciała
Wynik

Typ budowy ciała

Opis

otyła osoba niewielkich rozmiarów
1

ukryta otyłość

2

otyłość

3

solidnie
zbudowany

4

niewysportowany

5

normalny

6

normalny
umięśniony

7

szczupły

8

szczupły
umięśniony

9

bardzo
umięśniony

osoba sprawiająca wrażenie, że ma zdrowy typ budowy ciała, ale posiadająca
jednak wysoki procentowy poziom tkanki tłuszczowej i niski poziom masy
mięśniowej
osoba otyła średnich rozmiarów
osoba posiadająca wysoki procentowy poziom tkanki tłuszczowej i umiarkowany
poziom masy mięśniowej
osoba otyła dużych rozmiarów
osoba posiadająca wysoki procentowy poziom tkanki tłuszczowej i wysoki poziom
masy mięśniowej
niski poziom masy mięśni, przeciętna procentowa ilość tkanki tłuszczowej
osoba posiadająca przeciętną ilość tkanki tłuszczowej i niższy niż przeciętny
poziom masy mięśniowej
przeciętny poziom masy mięśni, przeciętna procentowa ilość tkanki tłuszczowej
osoba posiadająca przeciętny poziom zarówno tkanki tłuszczowej, jak i masy
mięśniowej
wysoki poziom masy mięśni, przeciętna procentowa ilość tkanki tłuszczowej
(sportowiec)
osoba posiadająca przeciętny poziom tkanki tłuszczowej i wyższy niż przeciętny
poziom masy mięśniowej
niski poziom masy mięśniowej, niski poziom tkanki tłuszczowej
zarówno poziom tkanki tłuszczowej, jak i masy mięśniowej jest niski
osoba szczupła i umięśniona (sportowiec)
osoba posiadająca niższy poziom tkanki tłuszczowej niż przeciętna osoba
i odpowiednią masę mięśniowej
osoba bardzo umięśniona (sportowiec)
osoba posiadająca niższy poziom tkanki tłuszczowej niż przeciętny człowiek i masę
mięśniową powyżej przeciętnej
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Aureliusz Kosendiak, Sara Bajura

Brak ruchu i jego wpływ
na zdrowie
Zmniejszona aktywność ruchowa (hipokinezja) oraz brak ruchu (akinezja) niosą za sobą
wiele negatywnych skutków dla ludzkiego organizmu. Oddziałują bowiem na zdrowie człowieka zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak i społecznej. W związku z tym, że ruch to
naturalna potrzeba człowieka, jego brak należy do głównych współczesnych zagrożeń dla
zdrowia. Siedzący tryb życia czy też wielogodzinna praca przy biurku sprzyjają m.in. zaburzeniom w obrębie układu sercowo-naczyniowego, trawiennego, autonomicznego, nerwowego
oraz przyczyniają się do występowania osteoporozy, bólów kręgosłupa, hemoroidów, żylaków,
nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy typu 2.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) hipokinezja
jest obecnie w krajach wysokorozwiniętych główną przyczyną zgonów (m.in. z powodu
choroby wieńcowej serca). Właściwy poziom aktywności fizycznej jest zatem niezwykle ważny
na każdym etapie życia – gwarantuje prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży oraz zdrowsze
starzenie się. Niestety dla współczesnych i wysoko uprzemysłowionych społeczeństw charakterystyczne jest prowadzenie siedzącego trybu życia, dlatego można stwierdzić, że zjawisko
hipokinezji wciąż postępuje.
Wyniki badań wskazują na zależność między pasywnym stylem życia a występowaniem
chorób i otyłości. Niepokojące jest, że z roku na rok zwiększa się liczba osób niepodejmujących wcale aktywności fizycznej, a co za tym idzie jednocześnie rośnie liczba osób z otyłością
i nadwagą. Negatywne skutki zbyt małej aktywności fizycznej przekładają się na codzienne
funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, a dysfunkcje z tym związane niosą za sobą duże
koszty dla państwa. Istotne wydaje się zwrócenie uwagi na działania profilaktyczne oraz na
skuteczną promocję zdrowia.
Obecnie konieczność poruszania się zostaje ograniczona na rzecz szybkości i wydajności
pracy oraz konsumpcyjnego stylu życia. Bardzo wiele czynności wymagających ruchu zostało
zastąpionych prostszymi i wygodniejszymi rozwiązaniami. Rozwój Internetu pozwala coraz
więcej spraw załatwić bez wychodzenia z domu. Niestety również coraz więcej rozrywek wiąże
się ze spędzaniem czasu długotrwale w pozycji siedzącej, ale nie tylko. Należy pamiętać, że nie
pozycja, a czas spędzony w bezruchu powoduje wiele niekorzystnych zmian w organizmie.
Zmniejszenie aktywności fizycznej poniżej optymalnego poziomu skutkuje osłabieniem
procesów troficznych tkanek, co rzutuje na zaburzenia przemiany materii i funkcji różnych
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narządów. Degeneracji ulega przede wszystkim układ sercowo-naczyniowy, ściśle związany
z aktywnością mięśniową, oraz narząd ruchu. Mała aktywność fizyczna wpływa na aktywację
genów powodujących różne zachorowania chroniczne i obniżenie płodności. H
 ipokinezja
stanowi czynnik ryzyka nadmiernej masy ciała, cukrzycy, większego odkładania się cholesterolu LDL (ang. low-density lipoprotein), zmniejszonej tolerancji na skoki ciśnienia i wysiłek
fizyczny. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być powstawanie wielu dysfunkcji, takich
jak: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, niewydolność
oddechowa czy udar mózgu.
Wysiłek fizyczny i aktywność ruchowa są związane ze stymulacją układu nerwowego,
zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego. Objawy braku ruchu czy też aktywności fizycznej wiążą się w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) najczęściej z degeneracją
komórek i włókien nerwowych oraz osłabieniem połączeń neuronalnych, co w rezultacie
może skutkować przyspieszeniem procesów demencji, chorobą Parkinsona lub Alzheimera.
Trening fizyczny działa ochronnie na OUN w warunkach stresu oraz przy tworzeniu się
wolnych rodników. W przypadku braku ruchu tkanka mózgowa jest bardziej narażona na
niekorzystne działanie stresu. Na Æ ryc. 8.1 przedstawiono negatywne skutki działania stresu.
Z kolei brak ruchu jest tak samo silnym stresorem dla organizmu, jak nadmierna aktywność
fizyczna. Stres jest silnie związany ze zmianami neurohormonalnymi. Sprawną odpowiedź na
sytuację stresową zapewnia współdziałanie układu nerwowego, hormonalnego i immunologicznego. Niedostateczna aktywność fizyczna będzie skutkowała nieprawidłowym funkcjonowaniem tych układów, co znacząco wpływa na homeostazę organizmu. Długotrwały stres
przyczynia się do zwiększenia stężenia kortyzolu oraz zmniejszenia liczby limfocytów,
co wpływa na osłabienie funkcji odpornościowych. Konsekwencją silnego i przewlekłego
stresu może być depresja. U chorych cierpiących na depresję zaobserwowano zmniejszenie
całkowitej liczby limfocytów T i B oraz znaczące zwiększenie liczby komórek NK (ang. natural
killer – naturalni zabójcy), co może świadczyć o występowaniu utajonej infekcji wirusowej.
Amerykańscy naukowcy wykazali, że rozwój nowotworu złośliwego gruczołu mlecznego u kobiet jest zależny od natężenia aktywności fizycznej. Kobiety ćwiczące 7 razy
w tygodniu miały mniejsze ryzyko zachorowania. Aktywność fizyczna zapobiega także
rozwojowi raka odbytnicy.
Układ mięśniowy reaguje na zmniejszoną aktywność fizyczną bardzo szybko. Mięśnie
stanowią dobrze unerwioną tkankę, nie tylko ruchowo, ale również czuciowo. Wymagają
adekwatnej waskularyzacji w stosunku do swojej objętości. Duża masa mięśniowa posiada
większe zapotrzebowanie na energię. W wyniku hipokinezji następuje spadek masy mięśniowej, gdyż nadmiar mięśni powoduje niepotrzebny wydatek energetyczny. W połączeniu ze
zmniejszoną stymulacją nerwową w obrębie narządu ruchu zmniejsza się czucie głębokie,
co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu ryzyka wystąpienia urazu. Spowalnia się
również krążenie, zwłaszcza w naczyniach włosowatych, co skutkuje zmniejszeniem wydolności tkanki mięśniowej. Słabe mięśnie oraz mało wydolne bierne stabilizatory stawowe
przyczyniają się do powstawania przykurczy oraz zwiększają prawdopodobieństwo
wystąpienia dolegliwości bólowych.
Układ kostny stanowi kolejny element narażony na zmiany degeneracyjne spowodowane
ograniczeniem ruchu. Niedostateczne obciążenie kości przyczynia się do demineralizacji
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Ryc. 8.1. Braku ruchu, często spowodowany nadmiarem pracy lub brakiem motywacji, powoduje większą
podatność tkanki mózgowej na niekorzystne działanie stresu (źródło: https://pl.freepik.com/darmowewektory/zestaw-ikon-zaburzen-psychicznych-i-stresu_2871865.htm#page=1&query=stres&position=17)

struktury kostnej, powodując zmiany osteoporotyczne (Æ ryc. 8.2), a długie pozostawanie
w bezruchu w obciążających pozycjach przyspiesza powstawanie zmian zwyrodnieniowych.
Hipokinezja wpływa także na zwiększenie częstotliwości występowania kamicy żółciowej,
pogarsza samopoczucie, powoduje ból stawów, przyczynia się do zaostrzenia stanu chorobowego chorych na astmę oskrzelową.
Szacuje się, że ludzi żyjących w warunkach zmniejszonej aktywności ruchowej jest
dwukrotnie więcej niż ludzi palących. Aktywność fizyczną należy pielęgnować przez całe
życie, poczynając od dzieciństwa.
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Ryc. 8.2. Hipokinezja i zbyt małe obciążenie kości – czynnik występowania zmian osteoporotycznych (źródło:
Górski6)
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Aureliusz Kosendiak, Gabriela Jednorał, Jakub Kucharski

Trening zdrowotny
– definicja, kryteria i wskazania
Efektem przemian cywilizacyjnych, takich jak komputeryzacja, niemal pełna informatyzacja
życia, powszechna motoryzacja, są sytuacje, w których człowiek coraz mniej czasu poświęca
sobie samemu. Obecnie życie toczy się o wiele szybciej, niż miało to miejsce dawniej. Współczesny człowiek jest zapracowany, nie ma czasu na przyjemności i odpoczynek. Dodatkowo,
m.in. dzięki automatyzacji otaczającego go świata, często prowadzi bierny, „siedzący” oraz
konsumpcyjny tryb życia. Efektem są zmiany stylu i sposobu życia niosące za sobą wiele zagrożeń zdrowotnych. W dzisiejszych czasach coraz bardziej dostrzegana jest powszechność
sedentarnego stylu życia. Coraz mniej ludzi podejmuje aktywność ruchową. Jej brak prowadzi
do licznych schorzeń, nie tylko w układzie kostnym czy mięśniowym, ale także pokarmowym,
krwionośnym, oddechowym i nerwowym. Rola aktywności ruchowej dla zdrowia jest niepodważalna. Wraz z procesami starzenia się organizmu zanika u człowieka naturalna potrzeba
ruchu, pojawia się tendencja do ucieczki przed uczeniem się nowych ruchów – neufobia.
Wykorzystanie aktywności fizycznej do celów zdrowotnych znane jest od wielu lat. Rozwój
tej strategii nastąpił w drugiej połowie XX w. Jak donosi Drabik, stało się to głównie za sprawą
książek opublikowanych przez Kennetha H. Coopera (lekarza medycyny i byłego pułkownika
sił powietrznych z Oklahomy, który był pionierem w przedstawianiu korzyści płynących
z ćwiczeń aerobowych w utrzymaniu i poprawie zdrowia): Aerobics (1968), The New Aerobics
(1970) i New Aerobics for Women (1972). Spowodowały one znaczne rozpowszechnienie aktywności ruchowej w celach zdrowotnych. Pierwszym propagatorem treningu zdrowotnego
na świecie był K.H. Cooper, natomiast w Polsce jego zasady rozpowszechnił Henryk Kuński.
Trening zdrowotny według H. Kuńskiego jest świadomie kierowanym procesem polegającym na celowym wykorzystaniu ściśle określonych ćwiczeń fizycznych do uzyskania efektów
fizycznych i psychicznych, przeciwdziałających obniżaniu się zdolności przystosowawczych
organizmu do środowiska, w tym głównie do wysiłku fizycznego. Istnieją również inne definicje, ale odnoszą się one do tych samych aspektów, które porusza definicja zaproponowana
przez H. Kuńskiego.
Celem treningu zdrowotnego jest przede wszystkim pomnażanie potencjału zdrowotnego jednostki i utrzymanie lub poprawa szeroko rozumianego zdrowia. Kształtowanie
sprawności ruchowej, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz wspomaganie leczenia
wielu schorzeń, w tym także chorób układu krążenia, to tylko wybrane cele. Wpływ treningu
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zdrowotnego na zdrowie stanowi przedmiot wielu badań, a poszukiwanie optymalnego
wysiłku rekreacyjnego działającego zapobiegawczo wobec chorób cywilizacyjnych staje
się priorytetem w życiu aktywnych ludzi. Trening zdrowotny według Drabika to trwający
całe życie proces, który może przynosić wiele zdrowotnych korzyści. Przede wszystkim
poprawia tolerancję wysiłkową, wpływa na wskaźniki fizjologiczne układu krążenia i układu
oddechowego (zarówno w spoczynku, jak i podczas wysiłku fizycznego), przyczynia się do
redukcji czynników ryzyka choroby wieńcowej, a także poprawy samopoczucia pacjentów.
Jednym z pożądanych i pozytywnych efektów systematycznej aktywności fizycznej w treningu
zdrowotnym może być wydzielanie endorfin, korzystny wpływ na układ nerwowy, a także
poczucie satysfakcji z własnej aktywności.
Aby trening zdrowotny był skuteczny, musi odbywać się według konkretnych zasad. Każdy
wysiłek fizyczny jako określony bodziec ma wpływ na homeostazę organizmu i powinien
wywoływać zmiany fizjologiczne w obrębie danych układów organizmu. Kluczowe w tym procesie wydaje się zjawisko adaptacji, które stanowi podstawę regularnej aktywności fizycznej,
m.in. treningu zdrowotnego. Zmiany fizjologiczne zachodzące pod wpływem aktywności fizycznej prowadzą do zwiększenia wydolności fizycznej oraz sprawności życiowej. Warunkiem
osiągnięcia pełnego obrazu treningowych zmian adaptacyjnych jest systematyczne wykonywanie ćwiczeń, dostatecznie duża ich intensywność, odpowiednia częstość i czas trwania.
Trening zdrowotny może obejmować różne formy systematycznie podejmowanych ćwiczeń. Najczęściej wybierany jest wysiłek o charakterze wytrzymałościowym, taki jak: chód,
bieg, pływanie, chód i bieg na nartach, jazda na rowerze, wioślarstwo, kajakarstwo, aerobik,
a także gry zespołowe. W wielu doniesieniach z ostatnich lat zaczęto również zwracać uwagę
na korzyści z ćwiczeń oporowych w treningu zdrowotnym. Ćwiczenia ze zwiększonym oporem stanowią istotny element uzupełniający do ćwiczeń wytrzymałościowych, zwiększają
siłę i wytrzymałość mięśni oraz poprawiają sprawność ogólną. W przypadku uzupełniających
ćwiczeń siłowych i gibkościowych należy uwzględnić stan zdrowia osoby ćwiczącej oraz
proces starzenia się mięśni, który powoduje obniżenie siły mięśniowej i skrócenie się niektórych grup mięśniowych. Przeciwdziałanie zmianom w czynności mięśni jest głównym celem
uzupełniających celem uzupełniających ćwiczeń silowych, poza zalecanym treningiem aerobowym. Mięśnie, ulegając osłabieniu, wymagają ćwiczeń izometrycznych, natomiast grupy
mięśni skróconych – ćwiczeń rozciągających z technikami ćwiczeń relaksacyjnych. Do mięśni
najczęściej ulegających osłabieniu wraz z wiekiem, które wymagają ćwiczeń siłowych, należą:
dolna grupa mięśni ustalających łopatkę, powierzchowne i głębokie mięśnie zginające szyję,
mięsień prosty brzucha, mięśnie pośladkowe, mięsień czworogłowy uda, mięśnie przednie
i boczne goleni. Mięśnie ulegające skróceniu z wiekiem to: mięsień piersiowy większy, górna
grupa mięśni ustalających łopatkę, mięśnie zginające rękę i palce, mięsień prostownik grzbietu,
mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięsień czworoboczny lędźwi, mięśnie przywodzicieli uda,
mięśnie tylne uda, mięsień naprężacz powięzi szerokiej, mięsień trójgłowy łydki.
Obciążenia w treningu zdrowotnym muszą być odpowiednio stosowane, mieć określoną
intensywność, objętość, a także częstotliwość. Czas trwania poszczególnych etapów treningu
zdrowotnego jest uzależniony od wielu czynników, a główne z nich to: wiek, stan zdrowia,
poziom tolerancji wysiłkowej, a także poziom sprawności. Podejmowanie aktywności fizycznej w ramach treningu zdrowotnego zawsze powinno być akceptowalne przez wszystkich
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uczestników tego procesu, bezpieczne dla zdrowia, a przede wszystkim skuteczne i ukierunkowane na założone cele. Należy mieć na uwadze, iż pomimo że słowo „trening” kojarzone
jest ze sportem wyczynowym lub amatorskim, istnieją pewne podobieństwa i różnice między
treningiem zdrowotnym a treningiem sportowym. Charakterystykę i specyfikę treningu
zdrowotnego i treningu sportowego przedstawiono w Æ tabeli 9.1.
Tabela 9.1. Trening sportowy a trening zdrowotny – różnice i podobieństwa
Parametr

Trening sportowy

Trening zdrowotny

Ogólnie sformułowane
podstawowe cele

maksymalizacja wyniku sportowego,
maksymalizacja parametrów
wytrenowania sportowca
(odpowiednich dla danej dyscypliny
sportu)

poprawa stanu zdrowia, zapobieganie
chorobom cywilizacyjnym, poprawa
utylitarnej sprawności fizycznej, poprawa
estetyki ciała

Podmioty uczestniczące

jednostki wybitnie utalentowane,
charakteryzujące się nienagannym
stanem zdrowia

każda osoba dorosła, u której
nie stwierdzono bezwzględnych
przeciwwskazań do wysiłku fizycznego

Wielkość obciążeń
fizycznych

obciążenia submaksymalne
i maksymalne

submaksymalne i umiarkowane
(wywołujące procesy adaptacyjne)

Częstość uczestnictwa

uczestnictwo systematyczne, cykliczne
(występowanie dużych, średnich
i małych cykli treningowych)

uczestnictwo systematyczne, cykliczne
(występowanie dużych, średnich i małych
cykli treningowych)

Wielość form działania

jedna wybrana dyscyplina sportu
(ew. w jej ramach kilka konkurencji)

ograniczona liczba form (najczęściej jedna
lub dwie dyscypliny dobrane ze względu
na cele)

Kryteria skuteczności
działania

zwycięstwo na głównych zawodach,
osiągnięcie planowanych wyników lub
parametrów wytrenowania

poprawa parametrów homeostazy
spoczynkowej, poprawa sprawności
fizycznej, korzystna zmiana składu ciała

Niezależnie od tego, czy trening ma charakter czysto zdrowotny, nastawiony na poprawę lub
utrzymanie zdrowia, czy jest bardziej intensywny, ukierunkowany na kształtowanie i osiąganie
danych celów treningowych lub sportowych, jednostki treningowe powinny się opierać na
kilku specyficznych zasadach dotyczących treningu. W Æ tabeli 9.2 przedstawiono zasady,
których należy przestrzegać w trakcie treningu.
Trening zdrowotny jest to głównie trening tlenowy, czyli wysiłek o średnim lub długim
czasie trwania o określonej intensywności i częstotliwości. Metody i formy stosowane podczas treningu dobiera się indywidualnie, biorąc pod uwagę ich rodzaj, wielkość bodźca,
jak i czas trwania, w zależności od potrzeb zdrowotnych. Do najczęściej wybieranych form
aktywności zalicza się m.in.: marsze, biegi, pływanie, narciarstwo biegowe, jazdę na rowerze,
wybrane formy aerobiku, ćwiczenia na trenażerach oraz gry zespołowe, takie jak: piłka nożna,
siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. Dodatkowo do treningu dodawane są ćwiczenia siłowe
o określonym procentowym obciążeniu wysiłku maksymalnego oraz ćwiczenia gibkościowe.
Za najważniejsze kryteria skuteczności treningu zdrowotnego można przyjąć:
– uzyskanie przynajmniej dobrego poziomu zdolności wysiłkowej według ogólnie uznanych
klasyfikacji – w praktyce uważa się, że jest to taka wydolność fizyczna, która pozwala
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Tabela 9.2. Najważniejsze zasady treningu zdrowotnego (źródło: Fortuna7)
1. Zasada wszechstronności treningu – wskazuje na konieczność nie tylko rozwijania specjalnych i specyficznych
czynności dla danej dyscypliny, ale również ogólnego rozwoju sprawności organizmu i podtrzymania
wydolności ogólnej
2. Zasada stałego wzrostu obciążeń – wskazuje na konieczność systematycznego podwyższania obciążenia
treningowego jako podstawowego czynnika podnoszącego stan wytrenowania oraz wymuszającego ciągłą
adaptację i rozwój zdolności treningowych organizmu
3. Zasada specjalizacji/specyficzności – wskazuje na konieczność indywidualizacji procesu treningowego
odpowiednio dla danej specjalności oraz wykorzystywania jej specyficznych elementów, co warunkuje lepsze
przygotowanie i osiągnięcia w danej dyscyplinie
4. Zasada cykliczności – wskazuje na potrzebę periodyzacji procesu treningowego, opierającej się na fazowym
rozwoju formy sportowej, wymagającej organizacji procesu treningowego w układzie odpowiednich cykli
powtarzających się w czasie
5. Zasada bezpieczeństwa – wskazuje na potrzebę kierowania działaniami i decyzjami w taki sposób, aby w jak
największym stopniu minimalizować niebezpieczeństwo grożące zarówno nam, jak i innym współćwiczącym,
a także przestrzegania regulaminu, np. obowiązującego w danym obiekcie lub użytkowania danego sprzętu;
odpowiedni strój, sprawne urządzenia i sprzęt, trening zawsze po wykonanej rozgrzewce, brak treningu
podczas choroby itp.
6. Zasada przeprowadzenia rozgrzewki – wskazuje na konieczność przeprowadzenia odpowiedniej rozgrzewki
przed każdym wysiłkiem fizycznym w celu przygotowania organizmu do wysiłku oraz ograniczenia ryzyka
kontuzji
7. Zasada systematyczności treningu – wskazuje na potrzebę regularnego podejścia do aktywności fizycznej
i treningowej, gdyż procesy adaptacyjne powinny rozwijać się w sposób ciągły; procesy i zmiany adaptacyjne
wywołane treningiem nie są stałe

40-letniemu mężczyźnie przebiec przy pełnym zaangażowaniu fizycznym i emocjonalnym dystans 10 km w czasie 45 minut, 50-latkowi – w czasie 50 minut, osobie 60-letniej
– w czasie 60 minut, a kobietom odpowiednio w czasie 50, 60 i 70 minut. Adekwatnie do
wyżej wymienionych przedziałów wiekowych mężczyźni będą zdolni do przejścia 10 km
w warunkach terenowych (po utwardzonej nawierzchni) odpowiednio w czasie 90, 95
i 100 minut, kobiety natomiast w czasie 95, 100, 105 minut. Badania wskazują, że taką
wydolność mogą uzyskać osoby bez istotnych problemów zdrowotnych, które wykonują
trening zdrowotny 3–5 lat, nawet jeżeli wcześniej nie uprawiały żadnego sportu lub miały
kilkunastoletnią przerwę w jego uprawianiu. Osoby wcześniej trenujące szybciej uzyskują
dobre wyniki pod wpływem treningu zdrowotnego;
– ustabilizowanie spoczynkowej częstości skurczów serca w przedziale 50–60 uderzeń na
minutę;
– unormowanie wartości wskaźnika masy ciała (ang. body mass index – BMI) w przedziale
22–24 kg/m2, a z wiekiem nieprzekraczanie 27 kg/m2 – wartość dla obojga płci;
– ustabilizowanie wartości profilu lipoprotein we krwi, tzn. stężenia cholesterolu całkowitego
na poziomie 200 mg/dl, cholesterolu LDL – 130 mg/dl, cholesterolu HDL – 50–60 mg/dl,
wskaźnika aterogennego (stosunku cholesterolu całkowitego do cholesterolu HDL) – 3,5–4,0;
– unormowanie sprawności fizjologicznej mięśni, ich siły i gibkości, decydujących o możliwości utrzymania prawidłowej postawy ciała w spoczynku i ruchu.
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Systematyczna aktywność fizyczna podejmowana w charakterze treningu zdrowotnego powinna być zaplanowana i przynosić określone cele. Celem głównym w tego typu aktywności jest
zdrowie jednostki przy wykorzystaniu określonych metod, zasad i form. W Æ tabeli 9.3 przedstawiono główne cele treningu zdrowotnego na przykładzie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Aktywność fizyczna, w tym rekomendowana w treningu zdrowotnym, powinna być podejmowana przez każdego człowieka. Warto jednak zauważyć, że posiada ona liczne wskazania
oraz przeciwwskazania, o których należy pamiętać i które trzeba uwzględnić przy planowaniu
treningu zdrowotnego. Najważniejsze z nich przedstawiono w Æ tabeli 9.4.
Mimo zdrowotnych aspektów skłaniających do stosowania treningu zdrowotnego przed
jego rozpoczęciem należy dokładnie przeanalizować bezwzględne przeciwwskazania do
podejmowania wysiłku fizycznego. Najczęstsze z nich wymieniono w Æ tabeli 9.5.
Dodatkowego wyodrębnienia wymagają bezwzględne oraz względne przeciwwskazania do
podejmowania intensywnegu wysiłku fizycznego. Najważniejsze z nich podano w Æ tabeli 9.6.
Tabela 9.3. Główne cele treningu zdrowotnego (opracowanie własne na podstawie: Fortuna7)
Trening zdrowotny – cele

Zmniejszenie napięcia części współczulnej układu nerwowego wegetatywnego
Zmniejszenie oporu obwodowego
Obniżenie masy ciała
Oddziaływanie psychoterapeutyczne i uspokajające
Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
Zmniejszenie śmiertelności całkowitej oraz śmiertelności z powodów sercowo-naczyniowych
Zapobieganie kolejnym zdarzeniom sercowo-naczyniowym
Zapobieganie niepełnosprawności i powrót do aktywności, zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej, osób
z chorobami sercowo-naczyniowymi
Zwalczanie wszystkich odwracalnych czynników ryzyka, takich jak: palenie tytoniu, otyłość, nadużywanie
alkoholu
Poprawa jakości życia i wydolności fizycznej
Zmniejszenie kosztów leczenia i hospitalizacji

Tabela 9.4. Główne wskazania do podejmowania treningu zdrowotnego (opracowanie własne na podstawie:
Drygas i Jegier5)
Trening zdrowotny – wskazania

Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa
Niwelowanie zaniedbań w zakresie różnych sfer zdrowia
Metoda rehabilitacji po zawałach, udarach, nerwicach i innych jednostkach chorobowych
Przeciwdziałanie postępującym procesom inwolucyjnym
Zapobieganie lub zmniejszenie tempa rozwoju chorób cywilizacyjnych, takich jak: choroba niedokrwienna serca,
choroby przemiany materii, dolegliwości bólowe kręgosłupa, psychonerwice itp.
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Tabela 9.5. Przeciwwskazania do podejmowania treningu zdrowotnego (opracowanie własne na podstawie:
Kuński i Drygas13)
Wysiłek fizyczny – przeciwwskazania

Znaczny stopień uszkodzenia serca w postaci np. Zmian i wad serca, choroby niedokrwiennej, doprowadzających
do niewydolności krążenia lub niewydolności wieńcowej spoczynkowej itp.
Zwężenie ujścia aortalnego
Kardiomiopatia
Przerost mięśnia sercowego znacznego stopnia
Tętniak serca
Niestabilna dusznica bolesna
Zaburzenia przewodnictwa i/lub zaburzenia rytmu serca pojawiające lub nasilające się przy niewielkim
obciążeniu wysiłkowym
Przedwczesne pobudzenia komorowe wieloogniskowe i r/t
Spoczynkowa tachykardia
Napadowe migotanie przedsionków
Nadciśnienie tętnicze nieuregulowane farmakologicznie
Niewydolność układu oddechowego
Istotne ograniczenia rezerw wentylacyjnych płuc
Niewyrównana cukrzyca
Nadwaga powyżej 60% należnej masy ciała
Stan zapalny w organizmie
Incydenty zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie

Tabela 9.6. Bezwzględne i względne przeciwwskazania do podejmowania intensywnego wysiłku fizycznego
(opracowanie własne na podstawie: Kuński i Drygas13)
Intensywny wysiłek fizyczny – przeciwwskazania bezwzględne

Choroba niedokrwienna serca i wczesny okres po przebyciu zawału mięśnia sercowego
Jawna niewydolność krążenia z trudem poddająca się leczeniu
Wady zastawkowe serca nabyte i wrodzone
Znaczne powiększenie serca (chorobowe)
Nasilone zaburzenia rytmu serca i przewodzenia nasilające się przy niewielkim obciążeniu
Niewyrównana cukrzyca
Nadciśnienie tętnicze >180/110 mmhg
Otyłość – BMI > 40
Ostre kłębkowe zapalenie nerek
Ostre postaci chorób infekcyjnych
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Tabela 9.6 c.d. Bezwzględne i względne przeciwwskazania do podejmowania intensywnego wysiłku
fizycznego (opracowanie własne na podstawie: Kuński i Drygas13)
intensywny wysiłek fizyczny – przeciwwskazania względne

Nieduże chorobowe powiększenie serca
Niewydolność krążenia poddająca się leczeniu
Wszczepiony rozrusznik serca
Przewlekłe choroby układu oddechowego w okresie zaostrzenia
Cukrzyca wyrównywana przez insulinę
Wczesny okres po krwotoku wewnętrznym
Choroby układu moczowego, ostre i przewlekłe
Niedokrwistość niewyrównana, ale poddająca się leczeniu
Nadciśnienie tętnicze dające się obniżyć farmakologicznie do >160/105 mmhg
Choroby naczyń obwodowych kończyn, wywołujące ból podczas ruchu
Przewlekłe zapalenie stawów
Przewlekłe choroby infekcyjne
Choroby przebiegające z drgawkami lub krótkotrwałymi stanami utraty świadomości
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Jakub Kucharski, Aureliusz Kosendiak

Budowa jednostki treningowej
w treningu zdrowotnym
Zarówno w treningu sportowym, jak i w treningu zdrowotnym występuje pojęcie jednostki
treningowej. Każda aktywność treningowa powinna przebiegać według określonych parametrów, zasad, zakładać daną intensywność i objętość, a także odpowiedni czas. Czas trwania,
a zatem objętość poszczególnych jednostek treningowych oscyluje najczęściej w granicach
60–90 minut. Jednostkę możemy podzielić na 3 części: wstępną (rozgrzewkę), główną oraz
końcową. Przykładowy przebieg struktury jednostki treningu zdrowotnego z uwzględnieniem
intensywności i objętości wysiłku przedstawiono na Æ ryc. 10.1.
Ryc. 10.1. Intensywność wysiłku
(zakres tętna) w realizacji
jednostki treningu zdrowotnego
(opracowanie własne na
podstawie: Kosendiak J.
Podstawy treningu zdrowotnego.
Prezentacja wykorzystywana
do nauki przedmiotu do
wyboru w latach 2012–2016
na Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu
we Wrocławiu oraz w latach
2016–2018 na Uniwersytecie
Zielonogórskim)

10.1. Część wstępna – rozgrzewka
Rozgrzewka, czyli zbiór odpowiednio skorelowanych i powiązanych ze sobą działań mających
na celu przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego na poziomie psychomotorycznym,
jest jednym z najważniejszych i podstawowych elementów przygotowania przedmeczowego
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i przedtreningowego. Odpowiednio dobrana i zindywidualizowana rozgrzewka nie wpływa
jedynie na przygotowanie struktur mięśniowych do wysiłku, ale odpowiada także za przygotowanie organizmu na poziomie centralnym w postaci lepszej impulsacji nerwowej i rekrutacji
większej liczby jednostek motorycznych oraz biochemicznych, usprawniając przemiany chemiczne i metaboliczne zachodzące w organizmie, zwiększając dodatkowo wydajność układu
sercowo-naczyniowego, oddechowego, hormonalnego, a jednocześnie minimalizując ryzyko
urazu i przygotowując zawodnika również pod względem emocjonalnym.
Prawidłowo przeprowadzona rozgrzewka jest ściśle powiązana z częścią główną jednostki
treningowej i przygotowuje organizm zgodnie z charakterem danego treningu, który może
być szybkościowy, wytrzymałościowy, siłowy, techniczno-taktyczny lub inny.
Jednym z najważniejszych czynników rozgrzewki wpływających na zwiększenie wydajności
organizmu i jego układów w czasie wysiłku jest wzrost temperatury ciała na poziomie mięś
niowym oraz na poziomie centralnym. Według literatury układ mięśniowy pracuje optymalnie, gdy osiąga temperaturę 39–40ºC. Na poziomie centralnym temperatura powinna
wynosić 38–39ºC. Wytrenowany zawodnik może osiągnąć wyższą temperaturę ciała. Należy
pamiętać o regularnym nawadnianiu się podczas rozgrzewki, nie dopuszczając do przegrzania, gdyż nawet małe odwodnienie powoduje znaczne ograniczenie możliwości wysiłkowych
organizmu. Na Æ ryc. 10.2 przedstawiono główny cel rozgrzewki – wzrost temperatury na
poziomie mięśniowym oraz na poziomie centralnym.
wzrost temperatury
na poziomie mięśniowym

rozgrzewka

Ryc. 10.2. Zmiana
temperatury ciała w wyniku
rozgrzewki (opracowanie
własne na podstawie:
Chmura5)

wzrost temperatury
na poziomie centralnym

Układ mięśniowy uzyskuje wskazaną temperaturę w dość krótkim czasie, ale temperatura
na poziomie centralnym wzrasta kilkukrotnie dłużej. Dopiero wzrost temperatury centralnej
o ok. 2ºC zwiększa intensywność przemian chemicznych oraz impulsację nerwową w organizmie.
Wyjaśnia to fakt, że jednostajna lub trwająca 5–10 minut rozgrzewka nie jest optymalna do prawidłowego przygotowania organizmu do wysiłku. Aby osiągnąć optymalną temperaturę tkanki
mięśniowej oraz ciała, należy zastosować właściwie zindywidualizowane i powiązane ze sobą cykle
ćwiczeń uwzględniających odpowiednie czynniki, w których cały czas zwiększa się intensywność,
a wraz z nią pobudliwość i temperatura ciała. Zależność ta została przedstawiona na Æ ryc. 10.3.
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Ryc. 10.3. Stały wzrost intensywności
podczas rozgrzewki (opracowanie własne
na podstawie: Chmura5)
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próg przemian
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psychomotorycznego

g
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m
mięśnie

próg psychomotorycznego
zmęczenia

stężenie mleczanu [mmol/l]

czas reakcji [ms]

Odpowiednio wysoki poziom temperatury mięśni i ciała można uzyskać poprzez zastosowanie adekwatnych ćwiczeń globalnych, gibkościowych, specjalistycznych zawierających
specyficzne dla danej dyscypliny elementy, a także ćwiczeń wpływających na zwiększenie
aktywności układu nerwowego poprzez większą rekrutację jednostek motorycznych. Prawidłowo przeprowadzona rozgrzewka powinna rozpocząć się od ćwiczeń mało intensywnych
i stopniowo zwiększać ich dynamikę, a w końcowej fazie oscylować w granicach intensywności
progowej (progu przemian beztlenowych – PPB), w której poziom zakwaszenia (ang. lactic
acid – LA) jest większy bądź równy 4 mmol/l.
Próg psychomotorycznego zmęczenia znajduje się zaraz za progiem przemian beztlenowych, a przestrzeń pomiędzy progiem przemian beztlenowych a progiem psychomotorycznego zmęczenia nazywana jest strefą komfortu psychomotorycznego. Zbliżenie się do
progu psychomotorycznego zmęczenia i strefy komfortu psychomotorycznego warunkuje
najwyższą sprawność psychoruchową organizmu, lecz nie wolno w rozgrzewce danego
progu przekroczyć. Po przekroczeniu progu psychomotorycznego zmęczenia drastycznie
spadają zdolności wysiłkowe organizmu. Zależność ta została przedstawiona na Æ ryc. 10.4.
Wymaga to pełnej indywidualizacji rozgrzewki pod daną osobę, tj. uwzględnienia jej typu
motorycznego, specyfiki wykonywanego wysiłku, stanu organizmu czy charakteru uprawianej
dyscypliny sportowej. Planując rozgrzewkę, należy brać pod uwagę również temperaturę
otoczenia i warunki atmosferyczne, gdyż przy różnych temperaturach otoczenia całkowicie
inaczej będzie wzrastała temperatura mięśni oraz ciała. Więcej informacji na temat progu
psychomotorycznego zmęczenia można odnaleźć w pozycji pt. Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne autorstwa prof. Jana Chmury, zdobywcy Korony Maratonów
Świata, który dokonał tego w wieku 69 lat.
Ryc. 10.4.
Próg przemian
beztlenowych i próg
psychomotorycznego
zmęczenia oraz
strefa komfortu
psychomotorycznego
(opracowanie własne
na podstawie:
Chmura5)

174
160
częstość skurczów serca (tętno)

W Æ tabeli 10.1 zostały krótko scharakteryzowane najistotniejsze czynniki dobrze zaplanowanej i przeprowadzonej rozgrzewki przed wysiłkiem.
Chmura w swoim modelu rozgrzewki przedstartowej i przedtreningowej przedstawia
3 fazy, z których pierwsza odbywa się już szatni (faza lokalna, ogólna i specyficzna). Każda
z tych faz posiada po 2 etapy, czyli w całej rozgrzewce znajduje się ich aż 6 i są one ze sobą
ściśle powiązane. Jest to model rozgrzewki zaproponowany do wykorzystywania w wysiłku
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Tabela 10.1. Zasady dobrze przeprowadzonej rozgrzewki (źródło: Chmura5)
Dobrze przeprowadzona rozgrzewka powinna:

Zmienić czynności fizjologiczne z poziomu spoczynkowego na wysiłkowy w obszarze zapotrzebowania
energetycznego i tlenowego, termoregulacji, gospodarki wodno-elektrolitowej oraz układu hormonalnego
Zaktywizować drogi przewodnictwa nerwowego biorące udział w odruchach warunkowych będących częścią
danego wzorca ruchowego lub techniki występującej w danej dyscyplinie czy treningu
Przygotować do pracy cały aparat ruchowy w postaci stawów, więzadeł, mięśni w celu minimalizacji ryzyka
kontuzji i prawidłowego utrwalania nawyków ruchowych
Wpływać pozytywnie na przedstartową sferę emocjonalną
Zwiększyć poziom pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego
Być zindywidualizowana pod stopień wytrenowania, typ motoryczny, specyfikę dyscypliny czy pozycji, na której
gra zawodnik
Brać pod uwagę czynniki zewnętrzne w postaci temperatury otoczenia, panujących warunków atmosferycznych
Dbać o nawodnienie zawodnika, przeciwdziałając odwodnieniu i przegrzaniu organizmu

przedmeczowym i przedtreningowym w sporcie zawodowym i amatorskim na wysokim
poziomie, warunkującym najwyższą sprawność psychomotoryczną.
W rekreacji ruchowej oraz treningu zdrowotnym korzysta się z uproszczonego i dobrze
większości znanego podziału rozgrzewki na część ogólną i specjalną oraz aktywację jednostek
motorycznych. Rozgrzewka ta oparta jest na założeniach przedstawionych przez Chmurę
tak, aby każda osoba uczestnicząca w kulturze fizycznej w postaci własnego treningu również
mogła przygotować swój organizm do prawidłowej, wydajnej i bezpiecznej pracy.

10.1.1. Rozgrzewka ogólna
Rozgrzewka ogólna ma za zadanie przygotować organizm do wysiłku fizycznego poprzez
kompleksowy wzrost temperatury mięśni, a następnie wzrost temperatury centralnej. Należy
przypomnieć, że temperatura centralna wzrasta w dużo wolniejszym tempie niż temperatura mięśni i głównie dzieje się to w dalszej części rozgrzewki. Część ogólna, jak sama nazwa
wskazuje, skupia się na ogólnym przygotowaniu ciała do wysiłku. Rozpoczynają ją ćwiczenia
o mniejszej intensywności z jednoczesnym stałym jej wzrostem w trakcie rozgrzewki. Prawidłowa rozgrzewka powinna być tak zaplanowana, aby intensywność cały czas stopniowo
się zwiększała. Razem ze wzrostem intensywności będą się zwiększały pobudliwość układu
nerwowego oraz temperatura mięśni i ciała. Nie należy od razu przechodzić do intensywności progowych, gdyż poprzez nieprzystosowany jeszcze do dużego wysiłku aparat ruchu
może dojść do urazu lub kontuzji. W części tej wykorzystuje się wiele elementów składowych
wpływających na ogólne podniesienie temperatury mięśni i ciała. Oprócz ogólnego podejścia do rozgrzania organizmu należy również tak dobierać ćwiczenia, aby aktywizowały one
w większym stopniu mięśnie, które będą najczęściej i najmocniej obciążane w części głównej
treningu. Mimo że jest to faza ogólna, ćwiczenia powinny być dobrane w taki sposób, aby
skupiały się również na specyfice dyscypliny, którą trenujemy, lub elementach występujących w danej jednostce treningowej. Pozwoli to już od samego początku zwiększyć pracę
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ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w rejonach, które nas najbardziej interesują, oraz
dodatkowo zmniejszyć ryzyko kontuzji danych grup mięśniowych poprzez jeszcze lepsze
ich przygotowanie.
W części ogólnej rozgrzewki stosuje się początkowo ćwiczenia o małej intensywności
(np. w postaci truchtu czy ograniczonej pracy na trenażerze treningowym). Kolejno wprowadza się elementy ruchowe, takie jak ćwiczenia w truchcie lub miejscu aktywizujące całe ciało
oraz ćwiczenia wymagające koordynacji wzrokowo-ruchowej (np. krążenia ramion, lekkie
wymachy, bieg skrzyżny, krok odstawno-dostawny, bieg tyłem itp.). Następnie przystępuje się
do ćwiczeń wpływających na amplitudę ruchu oraz lepsze ukrwienie stawów i zwiększenie
temperatury wokół nich, które to są wykonywane z coraz większą dynamiką i zakresem ruchu
(np. lekkie wymachy i dynamiczne krążenia, skipy A, B, C, D, wykroki, wypady, wieloskoki
i inne formy skoków i przeskoków). Po odpowiednim rozgrzaniu wprowadza się dynamiczne
elementy podnoszące intensywność (np. w postaci dynamicznej pracy, szybszego biegu,
zmiany kierunku biegu, przyspieszeń bez zrywu itp.).
W końcowym etapie realizacji rozgrzewki wykonaniu dobrze zaplanowanej rozgrzewki
ogólnej na końcowym jej etapie należy wpłynąć na elastyczność tych grup mięśniowych,
które będą najbardziej obciążane w części głównej jednostki treningowej. Wykorzystuje się tu
rozciąganie, lecz głównie rozciąganie dynamiczne. Z wielu publikacji naukowych i obserwacji
trenerów wynika, że dłuższe rozciąganie statyczne wykonywane przed wysiłkiem (długie,
jednostajne napięcie) negatywnie wpływa na produkcję mocy przez mięśnie poprzez zahamowanie dopływu do nich krwi, co przekłada się na mniejsze zdolności wysiłkowe w części
głównej treningu. W czasie rozciągania dynamicznego (np. wymachów prostej kończyny
dolnej) nie zaobserwowano takiego negatywnego efektu, skutecznie wpływa ono na elastyczność mięśnia oraz powięzi.
Według piśmiennictwa krótkie rozciąganie statyczne nie wpływa negatywnie na produkcję mocy przez mięsień, a według Chmury rozciąganie dynamiczne po krótkim rozciąganiu
statycznym niweluje całkowicie możliwy negatywny wpływ rozciągania statycznego przed
wysiłkiem. W końcowej części rozgrzewki ogólnej należy więc skupić się przede wszystkim
na elementach wykorzystujących rozciąganie dynamiczne, które angażuje grupy mięśniowe
najbardziej obciążone w części głównej treningu. Trzeba również pamiętać, że długie rozciąganie statyczne przed wysiłkiem zmniejsza według piśmiennictwa stopień sprawności
mięśni jedynie o kilka procent. W rekreacji ruchowej nastawionej głównie na zdrowie i jak
najdłuższe w niej uczestnictwo jest to praktycznie niezauważalny poziom, lecz np. na poziomie olimpijskim może to być różnica między miejscem na podium a miejscem daleko za nim.
Działania dotyczące rozciągania powinny być zindywidualizowane również pod względem
ograniczeń ruchowych konkretnego organizmu, ponieważ dana struktura mięśniowa poprzez
jej skrócenie lub zbyt duże napięcie może zaburzać pozostałą część łańcucha kinematycznego w określonym ruchu lub ćwiczeniu. W przypadku ograniczeń ruchowych w postaci
zmniejszonego zakresu ruchu (ang. range of motion – ROM) w danym stawie należy udać się
do wykwalifikowanego fizjoterapeuty w celu konsultacji i wdrożenia działań naprawczych
danej struktury mięśniowej lub problemu.
W części ogólnej rozgrzewki mogą również pojawić się na samym początku krótkie ćwiczenia mobilizacyjne lub automasaż mięśniowo-powięziowy (ang. self myofascial release
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– SMR), wykorzystujący wałki piankowe, piłki do lacrosse i wiele innych przyrządów.
Proces ten jest również wysoce zindywidualizowany i musi być odpowiednio dobrany do
dysfunkcji danego człowieka. Rolowanie struktur mięśniowych wpływa krótkotrwale na
ROM w danym stawie, który mógł być do tej pory niedostępny.
Wiele publikacji dowodzi, że krótkie rolowanie za pomocą wałków piankowych przed
treningiem zwiększa wydajność i ukrwienie mięśnia, co przekłada się również na zmniejszenie ryzyka kontuzji w danej strukturze mięśniowej. Rolowanie przed treningiem różni się
jednak od rolowania potreningowego. Automasaż przed treningiem powinien być krótki
i szybki. Ma on za zadanie jedynie pobudzić struktury mięśniowe, a nie wpływać znacząco
na ich rozluźnienie. Według publikacji naukowych zbyt długie rolowanie przed treningiem
może zwiększać ryzyko kontuzji poprzez zbyt duże rozluźnienie mięśni. Należy mieć również
świadomość wpływu rolowania na zwiększony ROM. Wdrożenie automasażu przed treningiem powinno być najpierw skonsultowane z fizjoterapeutą lub trenerem, żeby uniknąć
urazu podczas wykonywania ćwiczeń ze względu na zwiększony po nich ROM, który do
tej pory był niedostępny. Podsumowując, rolowanie przed treningiem powinno być krótkie
i w miarę szybkie.
W Æ tabeli 10.2 przedstawiono najistotniejsze zasady oraz informacje charakteryzujące
rozgrzewkę w części ogólnej.

10.1.2. Rozgrzewka specjalna
Rozgrzewka specjalna jest ściśle powiązana z dyscypliną lub rodzajem wysiłku, który będzie
wykonywany w części głównej treningu. Jak sama nazwa wskazuje, skupia się ona na wykorzystaniu specyficznych dla danej dyscypliny czy wysiłku elementów. Powinna być całkowicie
zindywidualizowana dla danej osoby, dyscypliny lub pozycji, na której gra zawodnik. Część ta
ma za zadanie przygotowanie organizmu do jak najlepszej sprawności psychomotorycznej.
Podczas tego etapu OUN będzie osiągał coraz to wyższą sprawność ze względu na wzrost
temperatury centralnej oraz wykorzystanie swoistych dla danego wysiłku lub dyscypliny
nawyków ruchowych, pobudzając jeszcze większą liczbę jednostek motorycznych. Wykorzystuje się na tym etapie ćwiczenia techniczno-taktyczne oraz specyficzne dla danej dyscypliny czy wysiłku. Ćwiczenia te są nadal wykonywane z coraz to większą intensywnością,
a między nimi wprowadza się krótkie aktywne przerwy. Dzięki zastosowaniu takich przerw
(wysiłek z małą intensywnością) zapobiega się nadmiernemu zmęczeniu i niepotrzebnej
utracie temperatury mięśni oraz ciała. Intensywność w końcowej fazie powinna zbliżyć się
do wartości progowych PPB (LA na poziomie 4 mmol/l) oraz progu psychomotorycznego
zmęczenia. Jednocześnie na danym etapie rozgrzewki nie można dopuścić do zbyt dużego
zużycia energii, gdyż może to wpłynąć na możliwości wysiłkowe w części głównej.
Osiągnięcie pod koniec rozgrzewki odpowiednio dużej intensywności, przy wykorzystaniu
specyficznych dla danego wysiłku elementów oraz poprzez odpowiedni wzrost temperatury
mięśni i ciała, warunkuje najwyższe możliwości wysiłkowe organizmu oraz sprawność układu
nerwowego w szybkości i dokładności reakcji. Dla przykładu: w grach zespołowych na tym
etapie rozgrzewki będą wykorzystywane takie ćwiczenia z piłką, jak np. podania, przyjęcia,
uderzenia, dryblingi, zwody, a następnie dynamicznie odgrywane stałe fragmenty gry i małe
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Tabela 10.2. Charakterystyka rozgrzewki ogólnej (źródło: Chmura5)
Charakterystyka i struktura rozgrzewki ogólnej (przykład: bieganie rekreacyjne)

Zadaniem rozgrzewki ogólnej jest wstępne przestawienie organizmu ze stanu spoczynkowego w wysiłkowy
poprzez zwiększenie temperatury mięśni, a w dalszej części temperatury centralnej
Wstępne zwiększenie pracy układu krwionośnego, oddechowego, hormonalnego, nerwowego, systemów
energetycznych oraz gospodarki wodno-elektrolitowej
Automasaż, mobilizacje, rolowania (SMR) przed treningiem powinny być krótkie, jedynie w celu pobudzenia,
a nie zbyt dużego rozluźnienia. Działania te są ukierunkowane na głównie obciążone grupy mięśniowe oraz
powinny być dobrane pod określone dysfunkcje aparatu ruchu (w przypadku biegów bardzo krótki automasaż
wałkiem karbowanym grupy mięśni kulszowo-goleniowych, czworogłowych uda oraz mięśni podudzia)
Rozpoczyna się od pracy z mniejszą intensywnością, np. w postaci truchtu, ćwiczeń w truchcie aktywizujących
całe ciało i zwiększających temperaturę mięśni
Przez cały czas trwania rozgrzewki należy stopniowo zwiększać intensywność ćwiczeń
Kolejno ćwiczenia ukierunkowane na stopniowe zwiększanie amplitudy ruchu i temperatury w stawach
(np. krążenia kończyn, lekkie wymachy, podskoki, przeskoki)
Wprowadzenie ćwiczeń koordynacyjnych oraz wymagających orientacji przestrzennej (takich jak bieg skrzyżny,
bieg tyłem, krok odstawno-dostawny, zmiany kierunku na sygnał)
Zwiększenie intensywności poprzez wprowadzenie dynamicznych ćwiczeń (w postaci np. skipów A, B, C, D,
wieloskoków, wzrostu prędkości biegu, przyśpieszeń bez zrywu)
Wprowadzenie ćwiczeń kształtujących oraz stacjonarnych z ciężarem własnego ciała wykorzystujących
skurcz koncentryczny i ekscentryczny (przysiady, wykroki, wypady, ugięcia ramion w podporze, przeskoki nóg
w podporze przodem itp.)
W ostatniej części rozgrzewki ogólnej wprowadzenie ćwiczeń z rozciąganiem dynamicznym (wymachy),
które powinno być ukierunkowane na najbardziej obciążone grupy mięśniowe w części głównej oraz
zindywidualizowane do potrzeb danej osoby (w tym przypadku np. wymachy prostej kończyny dolnej w przód,
tył oraz bok, krążenie kończyny dolnej po obwodzie do wewnątrz oraz zewnątrz, skip A, C, B itp.)
Należy pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu podczas rozgrzewki
Optymalny czas trwania części ogólnej to około 10–12 minut, w zależności od temperatury otoczenia,
warunków atmosferycznych czy celu głównego jednostki treningowej

gry typu 5:5. Etap ten jest całkowicie zindywidualizowany nie tylko pod możliwości i typ
motoryczny danej osoby, ale również pod cel główny danej jednostki treningowej. Przy stałym i kontrolowanym zwiększaniu intensywności należy cały czas pamiętać o nawodnieniu
w celu uniknięcia odwodnienia i przegrzania organizmu.
Ostatnią, najkrótszą częścią wchodzącą w skład rozgrzewki specjalnej jest pobudzenie jak
największej liczby jednostek motorycznych poprzez ćwiczenia eksplozywne. Zostały one
wyjaśnione w kolejnym podrozdziale. W Æ tabeli 10.3 przedstawiono najistotniejsze zasady
oraz informacje charakteryzujące rozgrzewkę w części specjalnej.

10.1.3. Zwiększenie rekrutacji jednostek motorycznych
W końcowej fazie rozgrzewki specjalnej, w której temperatura mięśni oraz ciała warunkuje
najwyższą sprawność organizmu i sygnalizacji układu nerwowego, wykorzystuje się krótkie,
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Tabela 10.3. Charakterystyka rozgrzewki specjalnej (źródło: Chmura5)
Charakterystyka i struktura rozgrzewki specjalnej

Jest wysoce zindywidualizowana w zależności od dyscypliny, rodzaju wykonywanego wysiłku lub wydolności
i typu motorycznego danej osoby
Wykorzystuje się w niej specyficzne dla danego wysiłku czy odgrywanej pozycji ćwiczenia techniczno-taktyczne,
stałe fragmenty gry czy małe gry
Na danym etapie osiąga się najwyższą sprawność układów organizmu człowieka biorących udział w wysiłku
fizycznym
Jej celem jest jak największa mobilizacja i pobudzenie układu nerwowego
Poprzez odgrywanie ćwiczeń związanych z celem głównym pozwala się zawodnikowi wczuć się w rodzaj
wykonywanego wysiłku i dokładność nawyków ruchowych
Stale, w kontrolowany sposób podnosi się intensywność wysiłku, a wraz z nią temperaturę centralną organizmu
i zwiększa się pobudliwość układu nerwowego
Między ćwiczeniami wprowadza się aktywne przerwy (wysiłek o małej intensywności) przeciwdziałające
wychłodzeniu organizmu i nagromadzeniu zmęczenia
W końcowej fazie rozgrzewki specjalnej wykorzystuje się bardzo krótkie ćwiczenia eksplozywne dla osiągnięcia
jak największej sprawności układu nerwowego
Intensywność pod koniec rozgrzewki specjalnej powinna oscylować w graniach progu przemian beztlenowych
i progu psychomotorycznego zmęczenia
Nie można w tej części dopuścić do zbyt dużego zużycia energii, gdyż może mieć to negatywny wpływ na
zdolności wysiłkowe w części głównej
Optymalny czas trwania części specjalnej to ok. 15 minut, w zależności od temperatury otoczenia, warunków
atmosferycznych czy celu głównego jednostki treningowej
Należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu podczas rozgrzewki, przeciwdziałając odwodnieniu i przegrzaniu

kilkusekundowe działania o maksymalnej intensywności dla jeszcze większej intensyfikacji
pracy układu nerwowego. Działania te mają za zadanie uzyskanie optymalnego poziomu
pobudzenia OUN, co pozwala na rekrutację większej liczby jednostek motorycznych, które
biorą udział w danym ćwiczeniu czy nawyku ruchowym, warunkując najwyższą sprawność
psychomotoryczną danej osoby.
W tym celu stosuje się ćwiczenia o charakterze eksplozywnym lub plyometrycznym, charakteryzujące się maksymalną intensywnością wykonania i bardzo krótkim czasem trwania,
sięgającym jedynie 3–5 sekund. Nie wykorzystuje się w nich natomiast sprzętu w postaci
np. piłek, jak to miało miejsce w początkowej fazie rozgrzewki specjalnej. Po wykonaniu
danego ćwiczenia eksplozywnego lub plyometrycznego wprowadza się ok. 60-sekundową
aktywną przerwę. Ćwiczenia eksplozywne i plyometryczne generują bardzo dużą ilość mocy
w krótkim czasie i są jednocześnie niezwykle fatygujące dla układu nerwowego, zmuszając
go do jeszcze większej pracy, a w rezultacie do uruchomienia większej liczby jednostek
motorycznych. Należy pamiętać, że bez odpowiedniego przygotowania i właściwie przeprowadzonej rozgrzewki nie powinno się wykonywać tego typu ćwiczeń ze względu na duże
ryzyko urazu lub kontuzji. Dla przykładu w treningu piłkarskim czy innych grach zespołowych
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wymagających dynamicznych zmian kierunku, przyspieszeń lub szybkich zwodów będą to
np. takie ćwiczenia, jak: zmiana kierunku biegu + sprint 5–10 metrów, zryw na 3–4 metrach
+ nagłe zatrzymanie + wyskok, wyskok dosiężny + lądowanie + zryw na 3–4 metrach itp.
W treningu siłowym, w jednostce treningowej ukierunkowanej na mięśnie nóg, np. przysiadzie, mogą to być m.in. wskoki na skrzynię, wyskok dosiężny czy eksplozywne wykonanie fazy
koncentrycznej przysiadu z małym obciążeniem. W jednostce treningowej ukierunkowanej
na klatkę piersiową i wyciskanie sztangi mogą to być np. eksplozywne rzuty piłką lekarską
sprzed klatki o ścianę, eksplozywna faza koncentryczna wyciskania itp.
Ćwiczenia na tym etapie będą ukierunkowane i zindywidualizowane w zależności od celu
treningowego, możliwości wysiłkowych oraz typu motorycznego zawodnika. Należy przypomnieć, że charakteryzują się one maksymalnie możliwą intensywnością i bez odpowiedniego
przygotowania i rozgrzewki nie powinno się ich wykonywać, gdyż grozi to urazem bądź
kontuzją. W Æ tabeli 10.4 przedstawiono najistotniejsze zasady oraz informacje charakteryzujące etap zwiększania rekrutacji jednostek motorycznych, który zawiera się w ostatnim
etapie rozgrzewki specjalnej.
Tabela 10.4. Charakterystyka zwiększenia rekrutacji jednostek motorycznych (źródło: Chmura5)
Charakterystyka etapu zwiększenia rekrutacji jednostek motorycznych

Najkrótsza część rozgrzewki, trwająca jedynie 2–3 minuty
Występuje na samym końcu rozgrzewki, w momencie osiągnięcia odpowiedniej temperatury ciała i mięśni,
jeszcze bardziej intensyfikując układ nerwowy i systemy energetyczne organizmu
Celem jest pobudzenie jak największej liczby jednostek motorycznych wykorzystywanych w danym ćwiczeniu
czy zadaniu w części głównej
Wykonuje się w nim ćwiczenia o charakterze eksplozywnym lub plyometrycznym z maksymalną intensywnością
Ćwiczenia te trwają około 3–5 sekund + 60 sekund aktywnej przerwy przed kolejnym zestawem
Intensywność końcowa powinna oscylować w wartościach progowych, progu przemian beztlenowych oraz
progu psychomotorycznego zmęczenia
Działania i ćwiczenia powinny być dostosowane indywidualnie do dyscypliny, wysiłku, pozycji rozgrywanej przez
zawodnika czy typu motorycznego

10.2. Część główna
Część główna jest najistotniejszą i jednocześnie najdłuższą składową jednostki treningowej.
W jej strukturze znajdują się najważniejsze działania dotyczące osiągnięcia lub kształtowania
poszczególnych założeń treningowych zgodnych z celem osoby trenującej. Ta część powinna
być całkowicie zindywidualizowana i brać pod uwagę wiele czynników wpływających na
ten aspekt. Głównymi czynnikami wpływającymi na potrzebę indywidualnego podejścia
do części głównej są: wiek, płeć, stopień wytrenowania, specyfika danej dyscypliny, pozycja
zawodnika, przebyte kontuzje, ograniczenia ruchowe, ale również cel treningowy. Całkowicie
inaczej będzie wyglądała jednostka treningu zdrowotnego czy treningu rekreacyjnego związanego z hobby, zainteresowaniami, poprawą zdrowia niż typowego treningu sportowego.
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Podrozdział ten jest poświęcony ogólnym zasadom budowy jednostki treningowej w rekreacji
ruchowej oraz treningu zdrowotnym.
Czas trwania części głównej w treningu zdrowotnym wynosi najczęściej 30–50 minut przy
częstotliwości 3–5 razy w tygodniu i intensywności w zakresie 55–85% tętna maksymalnego.
W treningu amatorskim opierającym się już na podejściu bardziej sportowym zarówno czas,
jak i intensywność mogą być odpowiednio zwiększone. Najczęściej długość jednostki treningowej w sporcie wynosi ok. 2 godzin. Należy przypomnieć, że jest to czas całej jednostki
treningowej, zawierającej już część wstępną, główną oraz końcową.
W zależności od fazy planu rocznego, dyscypliny, specyfiki wysiłku czy poziomu wydolności czas treningu może się jednak różnić. Osoba niewytrenowana, która nie będzie w stanie
uczestniczyć w aktywności trwającej 2 godziny, nie wyciągnie żadnych korzyści z tak długiej
jednostki treningowej. U takiej osoby może wręcz dojść do urazu bądź kontuzji, a także
przemęczenia i przetrenowania. Czas trwania jednostki powinien być odpowiednio skrócony i dopasowany do możliwości wysiłkowych danej osoby. Szczegółowy podział i rozkład
czasowy jednostki treningowej przedstawiono w Æ tabeli 10.5.
Tabela 10.5. Czas trwania (w minutach) każdej z części 2-godzinnej jednostki treningowej (źródło: Bompa3)
Część jednostki treningowej

Jednostka czteroczęściowa

Jednostka trzyczęściowa

Wprowadzenie

5

–

Przygotowanie

30

30

Część główna

65

70

Zakończenie

20

20

Czas łączny

120

120

Pod względem czasu trwania jednostki treningowe można również podzielić na 3 grupy:
– jednostki krótkie, trwające 30–90 minut;
– jednostki średnie, trwające ok. 1,5–3 godziny;
– jednostki długie, które trwają ponad 3 godziny.
Wspólną cechą dla treningu zdrowotnego i sportowego jest wywołanie odpowiednim
bodźcem treningowym oczekiwanych zmian środowiska wewnętrznego oraz zwiększenie
aktywności układów regulujących i narządów wewnętrznych. Wielokrotnie powtarzany
wysiłek minimalizuje zaburzenie równowagi organizmu, zwiększając jednocześnie jego zdolności wysiłkowe w następstwie procesu treningowego, zmęczenia i restytucji powysiłkowej.
Istotą każdego treningu jest to, aby kolejny trening czy wysiłek ponowić w sposób bardziej
intensywny lub taki sam w momencie wystąpienia zjawiska superkompensacji. Wymaga
to zastosowania odpowiednio wysokiego bodźca treningowego oraz restytucji i odnowy
powysiłkowej. Wszędzie, gdzie znajduje się praca w postaci bodźca treningowego, występuje
również zmęczenie. Polega ono m.in. na wykorzystaniu i wyczerpaniu danych substancji
energetycznych dla pracujących tkanek czy narządów, które są następnie bodźcem do
odbudowy z tzw. nadmiarem, nazywanym zjawiskiem superkompensacji. Jest to krótkotrwały stan zwiększonych możliwości wysiłkowych organizmu wywołanych odpowiednim
bodźcem zarówno treningowym, jak i czasem odnowy. Zjawisko to nie jest jednak stałe
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I+
X

I

III

II






I – homeostaza
X – trening
II – zmęczenie po treningu
III – regeneracja (odbudowa powyżej poziomu wyjściowego
I+ – homeostaza (wyższe zdolności wysiłkowe )

)

Ryc. 10.5. Zjawisko superkompensacji (opracowanie własne na podstawie: Ambroży1)

początkowy poziom wydolności

Superkompensacja w wysiłkach fizycznych

trening 2

trening 1

odbudowa
z nadmiarem

odbudowa
z nadmiarem

trening 4

trening 3
odbudowa
z nadmiarem

wzrost
poziomu
wydolności

zmęczenie
zmęczenie

zmęczenie
regeneracja

regeneracja

regeneracja
czas

Ryc. 10.6. Superkompensacja w treningu sportowym (opracowanie własne na podstawie: Bompa3)

i jeśli kolejny trening nie zostanie wykonany w okresie superkompensacji, zdolności wysiłkowe obniżą się do stanu wyjściowego. Zaprzestanie wykonywania treningów powoduje
cofnięcie się stanu wytrenowania. Zjawisko superkompensacji zostało przedstawione na
Æ ryc. 10.5 oraz 10.6.
Proces ten wymaga indywidualnego podejścia do każdej osoby, gdyż na tempo odnowy
powysiłkowej wpływa sporo czynników, takich jak: wiek, płeć, poziom wytrenowania, ilość
snu, sposób odżywiania, suplementacja, zabiegi odnowy biologicznej oraz charakter lub
intensywność treningu. Osoba wytrenowana będzie również regenerowała się szybciej niż
osoba początkująca. Należy pamiętać, że bodziec w postaci treningu nie może być zbyt
duży, ale również zbyt mały. Za mały bodziec treningowy nie wpłynie na zaburzenie homeo
stazy organizmu i wystąpienie zjawiska superkompensacji, zaś zbyt duży bodziec wpłynie
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poziom wydolności organizmu
początkowy poziom wydolności

zależność pomiędzy obciążeniem
a wystąpieniem superkompensacji
duży bodziec treningowy
średni bodziec treningowy
zbyt słaby bodziec treningowy

wzrost
poziomu
wydolności

poziom zmęczenia
oraz czas regeneracji po wysiłku
czas
W zależności od stopnia intensywności bodźca treningowego zjawisko superkompensacji
zajdzie w późniejszym bądź wcześniejszym czasie, lecz przy użyciu zbyt słabego bodźca
treningowego może nie pojawić się wcale.

Ryc. 10.7. Zależność pomiędzy obciążeniem a wystąpieniem zjawiska superkompensacji (opracowanie własne
na podstawie: Bompa3)

odpowiednio na wydłużenie się fazy regeneracji do wystąpienia zjawiska podniesienia zdolności wysiłkowych organizmu. Nieodpowiednie podejście lub zbyt wczesne wykonywanie
treningów będzie kumulowało zmęczenie, co może objawić się efektem przeciwnym do
oczekiwanego, obniżając kolejno zdolności organizmu, zamiast je podnosić. Na Æ ryc. 10.7
została przedstawiona zależność pomiędzy stopniem intensywności bodźca treningowego
a poziomem zmęczenia, czasu regeneracji i momentem wystąpienia zjawiska superkompensacji, czyli większych zdolności wysiłkowych niż początkowy poziom wydolności organizmu.
Obciążenia zewnętrzne w postaci różnych ćwiczeń czy zadań ruchowych wywołują konkretne reakcje organizmu, które można określić jako obciążenie wewnętrzne. Za miarę obciążenia wewnętrznego mogą posłużyć takie parametry, jak LA we krwi, koszt energetyczny
wysiłku, częstość skurczów serca, częstość oddychania, wielkość wentylacji i zużycia tlenu
czy bioelektryczność mięśni. Prostym i bezpośrednim wskaźnikiem intensywności większości
ćwiczeń jest pomiar częstości skurczów serca (ang. heart rate – HR). Jest to łatwy sposób
pozwalający na kontrolę obciążenia jednostki treningowej. Im wyższy jest poziom częstości
skurczów serca, tym większa jest intensywność ćwiczeń. W zależności od intensywności
ćwiczeń do pomiaru poziomu tętna przy wysiłku są używane różne systemy energetyczne.
W Æ tabeli 10.6 przedstawiono charakterystykę różnych zakresów intensywności ze względu
na czas trwania, poziom intensywności, system energetyczny oraz proporcję między nimi
w zależności od intensywności.
W zależności od przyjętej intensywności wysiłkowej wykorzystywane są różne źródła
energetyczne, które jednocześnie na siebie oddziałują. Należy pamiętać, aby zbyt długotrwałe i intensywne ćwiczenia nie prowadziły do zaburzenia odpowiednich proporcji
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Tabela 10.6. Energetyka różnych zakresów intensywności wysiłkowej (źródło: Bompa3)
Zakres
intensywności

Czas trwania
wysiłku

Poziom
intensywności

1

< 6 sekund

maksymalny

Główny system
energetyczny

Udziały bioenergetyczne
beztlenowy

tlenowy

ATP-PC

100–95

0–5

95–80

5–20

2

6–30 sekund

wysoki

ATP-PC i szybki
glikolityczny

3

od 30 sekund
do 2 minut

umiarkowanie
wysoki

szybki i wolny
glikolityczny

80–50

20–50

4

2–3 minuty

średni

wolny glikolityczny
i tlenowy

50–40

50–60

5

3–30 minut

umiarkowanie
niski

tlenowy

40–5

60–95

6

>30 minut

niski

tlenowy

5–2

95–98

ATP-PC – system fosfagenowy.

pomiędzy energią wykorzystywaną w treningu a energią, która jest niezbędna do podtrzymania optymalnego tempa procesów rozwojowych, zwłaszcza młodego organizmu.
Wyróżnia się 5 głównych zakresów intensywności, ale dodatkowo został wyszczególniony
szósty zakres dotyczący ćwiczeń nasilających przemiany anaboliczne, czyli przede wszystkim ćwiczeń kształcących siłę i hipertrofię mięśniową. Ćwiczenia siłowe w zależności od
przyjętego sposobu i metod treningowych przebiegają w różnych strefach intensywności.
W Æ tabeli 10.7 zostały scharakteryzowane różne zakresy intensywności treningowej
oraz krótko wyjaśnione używane do ich kształtowania parametry, takie jak intensywność
metody, czas pracy, liczba powtórzeń oraz kierunek oddziaływania przy kształtowaniu
danego zakresu intensywności.
W Æ tabeli 10.8 dla lepszego zrozumienia informacji dotyczących wysiłku fizycznego
przedstawiono jego klasyfikację ze względu na rodzaj skurczów mięśniowych, czas trwania,
intensywność częstości skurczów serca, ilość zaangażowanej masy mięśniowej, a także źródła
energetyczne. Przy każdej pozycji została krótko objaśniona charakterystyka rodzaju wysiłku.
Jak można zauważyć, w Æ tabeli 10.7 prezentującej 5 zakresów intensywności i szósty
zakres w postaci przemian anabolicznych pojawiła się również kolumna dotycząca metody
treningu. Biorąc pod uwagę cel treningowy, dyscyplinę czy zdolności motoryczne, powinno
się dobrać właściwie powiązane działania według zasad poszczególnych metod treningu.
W zależności od przyjętej metody, jak i intensywności działania treningowe będą oddziaływać
na różne systemy energetyczne organizmu człowieka. W kolumnie „kierunek oddziaływania” można zauważyć, jak najczęściej kształtują się dane zdolności wysiłkowe oraz w jakich
strefach energetycznych to przebiega. Dodatkowo określony jest przybliżony czas pracy
oraz użycie danej metody treningowej do kształtowania odpowiedniej zdolności w postaci
szybkości, siły, wytrzymałości, a także koordynacji, regeneracji, gibkości czy przyrostu masy
mięśniowej. Na Æ ryc. 10.8 przedstawiono klasyfikację oraz podział metod treningowych.
Więcej informacji na temat metod treningowych można odnaleźć w pozycjach dotyczących
teorii sportu i treningu sportowego.

2.
Kształtująca

1.
Podtrzymująca

Zakresy
intensywności

6.

Beztlenowa

5. Niekwaso
mlekowa

4.
Kwaso-mlekowa

3.
Mieszana
(tlenowo-beztlenowa)

Tlenowa

Strrefa
przemian

po >95% HRmax
(>190)

przed
55–60% HRmax
(110–120)

reakcja HR zróżnicowana

po 65–90% HRmax
(130–180)

po >90% HRmax
(>180)

przed
60–70% HRmax
(120–130)

przed
45–50% HRmax
(90–100)

po <85% HRmax
(160–180)

umiarkowana

ciągła

przed
70% HRmax
(130–140)

mała

ciągła

po 70% HRmax

submaksymalna
duża
submaksymalna
submaksymalna
submaksymalna

zmienna
interwałowa
interwałowa
powtórzeniowa
powtórzeniowa

maksymalna

zgodnie z metodyką treningu siły

powtórzeniowa
powtórzeniowa
i interwałowa

3–10 sekund

<20 sekund

maksymalna

powtórzeniowa

10–20 sekund

do 30 sekund
zbliżona do maksymalnej

zbliżona do maksymalnej

powtórzeniowa

30 sekund
– 1,5 minuty

20–30 sekund

20 sekund
– 1 minuta

20 sekund
– 1 minuta

2–10 minut

20 sekund

1–1,5

do 30 minut

do 60 minut

1–4

5–20

30–60

60–600

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Czas trwania

interwałowa

zbliżona do maksymalnej

interwałowa

submaksymalna

duża

zmienna

interwałowa

duża

interwałowa

submaksymalna

duża

powótrzeniowa

interwałowa

duża

zmienna

bardzo mała

powtórzeniowa

przed 65% HRmax (ok. 120)

Intensywność

Metoda

Zakres tętna

Tabela 10.7. Charakteryzacja zakresów intensywności wysiłkowej (Sozański20)

przyrost masy
mięśniowej

szybkość, siła

wytrzymałość
szybkościowa,
siła

wytrzymałość
średnio- i krótko
okresowa,
wytrzymałość
siłowa

wytrzymałość
długo- i średniookresowa

restytucja

koordynacja,
gibkość itp.

Kierunek
oddziaływania
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Tabela 10.8. Klasyfikacja wysiłku fizycznego (źródło: Konturek8)
Kryterium

Rodzaj skurczów
mięśni

Rodzaj wysiłku

statyczny

dynamiczny

przeważają skurcze izotoniczne, kurczące się mięśnie
zmieniają swoją długość i wykonują pracę

mieszany

obejmuje fazę statyczną i dynamiczną w czynności tej samej
lub różnych grup mięśniowych, np. bieganie, pływanie

długotrwały

powyżej 60 minut, intensywność nie przekracza progu
mleczanowego

o średnim czasie trwania

ich czas wynosi od kilkunastu minut do godziny,
a intensywność (w zależności od czasu trwania) waha się
w granicach 100–130% mocy uzyskanej na progu
mleczanowym

krótkotrwały

ich czas wynosi od kilku do kilkunastu minut, a maksymalna
intensywność może sięgać 90–120% mocy uzyskanej
w chwili osiągnięcia VO2max

sprinterski

czas trwania 1–60 sekund o intensywności 60–100%
maksymalnej mocy mięśniowej

HR < 75 uderzeń/min

bardzo mała intensywność

HR 75–100 uderzeń/min

mała intensywność

HR 100–125 uderzeń/min

umiarkowana intensywność

HR 125–150 uderzeń/min

duża intensywność

HR 150–175 uderzeń/min

bardzo duża intensywność

HR > 175 uderzeń/min

skrajnie wysoka intensywność

lokalny

angażuje do 30% masy mięśniowej

ogólnoustrojowy

angażuje powyżej 30% masy mięśniowej

tlenowy (aerobowy)

energia pochodzi z tlenowych przemian substratów
energetycznych

beztlenowy (anaerobowy)

energia pochodzi z reakcji beztlenowych

tlenowo-beztlenowy
(mieszany)

energia pochodzi w różnym stosunku zarówno z przemian
tlenowych, jak i beztlenowych

Czas trwania

Tętno

Ilość masy
mięśniowej
zaangażowanej
w wysiłek

Źródło energii

Charakterystyka

wzrasta napięcie mięśni, ale nie zmienia się ich długość
(skurcze izometryczne), stosunkowo mniejsze zużycie
energii do pracy niż podczas wykonywania wysiłku
dynamicznego, np. w czasie podnoszenia ciężarów

10.3. Część końcowa
W końcowej fazie jednostki treningowej, po zakończeniu części głównej, osoba podejmująca aktywność fizyczną powinna przejść odpowiedni proces schładzania, będący pierwszą
częścią odnowy powysiłkowej. Wiąże się ona z usunięciem produktów przemiany materii
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Ryc. 10.8. Charakterystyka metod treningowych (źródło: Sozański20)

i metabolitów powstałych podczas wysiłku oraz zapoczątkowaniem naprawy tkanek i szybszym przywróceniem homeostazy organizmu. Po zakończonym treningu organizm osoby
trenującej nie wraca od razu do stanu sprzed wysiłku. W zależności od intensywności i objętości treningowej proces i czas regeneracji może się znacząco różnić. Jednym ze zjawisk
odzwierciedlających daną różnicę jest nadmierne powysiłkowe zużycie tlenu, określane jako
EPOC (ang. excess postexercise oxygen consumption). Na stopień powysiłkowego zużycia tlenu
ma wpływ czas ćwiczeń, ich intensywność lub oba te czynniki łącznie. W zależności od rodzaju
wykonywanego wysiłku czas EPOC oraz regeneracji może znacząco się różnić. Wysiłek tlenowy
o średniej intensywności ma mniejszy wpływ na EPOC, które wraca do stanu spoczynkowego
w czasie od kilku minut do kilkunastu godzin, zależnie od intensywności i czasu trwania
ćwiczeń. Natomiast wysiłek o wysokiej intensywności, mający charakter beztlenowy, taki jak
trening szybkościowy czy oporowy, skutkuje wysokim poziomem powysiłkowej konsumpcji
tlenu, która może wracać do stanu początkowego nawet do 38 godzin. Aby przyspieszyć
tempo regeneracji powysiłkowej, osoba trenująca powinna przejść właściwie zaplanowaną
jednostkę schładzania, żeby pobudzić odnowę i regenerację. Część ta jest często pomijana,
lecz jej prawidłowe zastosowanie stanowi fundamentalne narzędzie w zwiększaniu i przyspieszaniu regeneracji oraz adaptacji fizjologicznych organizmu.
Pierwszym działaniem w części końcowej powinno być wykorzystanie techniki odnowy
czynnej w postaci pracy do 50% tętna maksymalnego. Charakter tej pracy o małej intensywności ma na celu usunięcie utworzonych metabolitów i elementów przemiany materii
z mięśni oraz pobudzić regenerację powysiłkową. W zależności od uprawianej dyscypliny
czy charakteru jednostki ćwiczenia te mogą się różnić, ale podstawową zasadą jest praca
w małym zakresie intensywności, nieprzekraczającym 50% tętna maksymalnego. Biegacz
może zastosować bardzo lekki trucht, kolarz pracę na rowerze o małej intensywności, a np.
osoba związana z wysiłkiem oporowym może wykonać pracę na trenażerze treningowym,
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także o małej intensywności. Czas trwania odnowy czynnej w części końcowej treningu
będzie ściśle związany z charakterem i obciążeniem w danej jednostce treningowej. Najczęściej w piśmiennictwie odnajduje się informacje o 10–20 minutach pracy w zakresie tętna
do 50% HRmax.
Następnie jako drugi etap schładzania w części końcowej w wielu publikacjach proponuje
się wykorzystanie ćwiczeń rozciągających – element wpływu na gibkość aparatu ruchu.
Chmura podaje jednak, że działanie to jest niewłaściwe, gdyż ćwiczenia rozciągające wpływają dodatkowo na uszkodzenia włókien mięśniowych, gdzie dane struktury mięśniowe
są już wystarczająco uszkodzone po treningu. Według tego autora stosowanie rozciągania
po treningu zwiększa mikrourazy mięśniowe, prowadząc do nasilenia objawów opóźnionej
bolesności mięśniowej (ang. delayed onset muscle soreness – DOMS) oraz zwiększając ich
występowanie z 24–48 godzin do 72 godzin po wysiłku startowym. Dodatkowo można odnaleźć informacje dotyczące wpływu rozciągania na ograniczenie i przerwy w dopływie krwi
do mięśni, co w okresie nastawionym na regenerację może być kluczową kwestią. Z pomocą
może tu przyjść coraz to popularniejszy w dzisiejszych czasach SMR. Wiele źródeł podaje, że
wykonanie sesji automasażu za pomocą rollera piankowego pozytywnie wpływa na przepływ
krwi do mięśni, a tym samym skrócenie czasu regeneracji i obniżenie występowania DOMS.
Należy jednak pamiętać, aby masaż ten nie był zbyt agresywny i nie prowadził do jeszcze
większych mikrouszkodzeń włókien mięśniowych. Powinien wpływać jedynie na lepszy
przepływ krwi, a tym samym składników odżywczych do mięśni, poprawiając odnowę powysiłkową. Zalecenia dotyczące niewykonywania rozciągania w części końcowej dotyczą
jednak wysiłków startowych i potreningowych w sporcie na wysokim poziomie, gdzie zawodnik musi w dość krótkim czasie zregenerować się do kolejnej jednostki treningowej
lub zawodów. W rekreacji ruchowej i treningu zdrowotnym większość nie będzie osiągała
takich intensywności i przeciążeń jak zawodnik startujący w zawodach czy uczestniczący
w wymagającej jednostce treningowej, np. treningu szybkościowym. Jeśli elementy gibkościowe na zakończenie treningu sprawiają uczestnikowi rekreacji ruchowej satysfakcję oraz
nie powodują żadnych negatywnych odczuć, nie należy się ich obawiać i warto je stosować.
Należy mieć jednak świadomość, że rozciąganie po treningu dodatkowo zwiększa mikrourazy
mięśniowe, wydłużając tym samym czas regeneracji i wystąpienie DOMS. W zależności od
źródeł czas drugiego etapu schładzania powinien wynosić ok. 10–20 minut.
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Zjawisko zmęczenia, przetrenowania
i profilaktyka urazów
Korzyści wynikające z podejmowania aktywności fizycznej powinny zachęcić do ruchu nawet
największych zwolenników sedentarnego trybu życia. Nieracjonalne stosowanie obciążeń
wysiłkowych nie tylko przez osoby bardzo aktywne fizycznie i sportowców, ale także podejmujące trening zdrowotny może prowadzić do przeciążeń, przetrenowania lub przemęczenia, a w rezultacie zwiększać ryzyko urazu czy kontuzji. Należy mieć na uwadze, że nie tylko
wysiłek podejmowany w czasie wolnym jako trening, ale również praca zawodowa mogą
powodować zjawisko przemęczenia.

11.1. Zmęczenie
Osoby intensywnie ćwiczące, w tym sportowcy, stosując nieodpowiednie obciążenia, mogą
wpłynąć na wystąpienie zjawiska zmęczenia, a w konsekwencji przetrenowanie, co ma wiele
negatywnych skutków. Zarówno osoby z syndromem przetrenowania, jak i prowadzące mało
aktywny tryb życia są narażone na większe ryzyko kontuzji. Osłabiona reakcja odruchowa
układu nerwowego spowodowana przeciążeniem w wyniku nadmiernego wysiłku fizycznego
lub zmniejszonej aktywności fizycznej może być przyczyną opóźnienia mechanizmu antycypacji
przystosowania posturalnego (APP), czego konsekwencją jest np. skręcenie stawu skokowego
w momencie potknięcia się o krawężnik. Dokonując wyboru aktywności fizycznej, należy pamiętać, że trzeba ją dopasować do własnych możliwości i podejmować, będąc wypoczętym.
W zależności od motywów i celu powinno się dostosować odpowiednie parametry, takie jak:
intensywność, objętość, częstotliwość. Zmęczenie jest ważnym czynnikiem, który należy monitorować również w treningu zdrowotnym. Im dłużej organizm jest wyprowadzany z homeostazy,
tym dłużej będzie do niej wracał. Jeśli nie poświęci się wystarczającej ilości czasu na wypoczynek,
zmęczenie będzie narastać do momentu, w którym dojdzie do stanu krytycznego, czyli tzw.
zjawiska przetrenowania, co szczegółowo pokazano na Æ ryc. 11.1.
Zmęczenie fizyczne definiuje się jako niemożność kontynuowania wysiłku o wymaganym
obciążeniu, która ustępuje w czasie regeneracji organizmu. Zmęczenie stanowi fizjologiczną reakcję obronną zapobiegającą uszkodzeniu komórek mięśniowych. Takie uszkodzenia
następują głównie podczas intensywnego wysiłku, powodując nieodwracalne zaburzenia

102

WYDOLNOŚĆ

11. Zjawisko zmęczenia, przetrenowania i profilaktyka urazów
Ryc. 11.1. Wykres
zależności czasu od
wydolności w stosunku do
zaaplikowanego bodźca
(opracowanie własne na
podstawie: Bompa2)

NAJLEPSZY MOMENT,
ABY ZAAPLIKOWAĆ
KOLEJNY BODZIEC
TRENINGOWY
BODZIEC
TRENINGOWY

SUPERKOMPENSACJA

SUPERKOMPENSACJA

REGENERACJA

REGENERACJA

CZAS

PRZETRENOWANIE
ZA SZYBKO
ZAAPLIKOWANY
KOLEJNY
BODZIEC
TRENINGOWY

homeostazy komórek. Przyczyny zmęczenia fizycznego nie są dokładnie poznane, jednak
zależy ono m.in. od intensywności i czasu trwania wysiłku. Dzieli się je na 2 grupy: przyczyny mięśniowe (zmęczenie obwodowe) oraz przyczyny związane z ośrodkowym układem
nerwowym (zmęczenie ośrodkowe).

11.1.1. Zmęczenie obwodowe
Utrata lub zmniejszenie zdolności pracujących mięśni do skurczów określane jest jako zmęczenie obwodowe. W zależności od rodzaju wysiłku mechanizm zmęczenia będzie inny. Podczas
krótkotrwałego intensywnego wysiłku, z udziałem dużej części procesów beztlenowych zachodzących w mięśniach, istotną rolę w generowaniu zmęczenia przypisuje się upośledzeniu funkcji
aparatu skurczowego i sprzężenia elektromechanicznego w komórkach mięśniowych z powodu
zaburzenia kwasowo-zasadowej równowagi organizmu. Zmniejsza się zawartość fosfokreatyny
i zasoby ATP (adenozynotrójfosforanu) oraz zostaje zakłócona równowaga jonów potasowych
w środowisku wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym mięśni, prowadząc do nieprawidłowego ich
pobudzenia przez układ nerwowy. Zmniejsza się także częstotliwość pobudzenia komórek
mięśniowych, co wskazuje na rozwój zmian w układzie nerwowym kontrolującym ich czynność.
Jednak jednoznacznie nie stwierdzono, czy są to zmiany pierwotne, czy wtórne. Najważniejsze
przyczyny kryzysu mięśniowego przedstawiono w Æ tabelach 11.1 i 11.2.
Zmniejszenia zdolności do wysiłku upatruje się również w powstawaniu mikrouszkodzeń
w strukturze mięśni (ang. delayed onset muscle soreness – DOMS). Obecność we krwi enzymów pochodzących z wnętrza komórki mięśniowej uznaje się za wskaźnik uszkodzenia błony
komórkowej. Mechanizm bólu, który pojawia się w drugiej dobie po ciężkim wysiłku, nie jest
dokładnie poznany. Najczęstszą przyczyną występowania tego bólu jest skurcz ekscentryczny
mięśni, generujący największą ilość mikrouszkodzeń. Przypuszczalnie prawdopodobną przyczyną powstawania bólu jest drażnienie zakończeń nerwów czuciowych przez substancje
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Tabela 11.1. Najważniejsze przyczyny kryzysu mięśniowego w trakcie wysiłku krótkotrwałego (źródło: Górski9)
1. Zmniejszona resynteza ATP w stosunku do szybkości jego zużycia
2. Akumulacja jonów wodoru powodująca wzrost zakwaszenia
3. Wzrost zawartości inozynomonofosforanu. Jego znaczenie nie jest do końca poznane
4. Gromadzenie się fosforanu nieorganicznego w wyniku rozpadu ATP, które zmniejsza siłę skurczu
5. Zwiększenie wytwarzania i gromadzenia się amoniaku powodujące zaburzenie funkcji ośrodkowego układu
nerwowego
Tabela 11.2. Możliwe przyczyny zmęczenia w trakcie wysiłku długotrwałego (źródło: Górski9)
1. Wyczerpanie wewnątrzmięśniowych zasobów glikogenu oraz glukozy. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia
hipoglikemii, która upośledza czynność ośrodkowego układu nerwowego, zmuszając do zaprzestania wysiłku
2. Odwodnienie i zaburzenie równowagi elektrolitowej, wpływające znacząco na upośledzenie układu krążenia
3. Gromadzenie się wolnych rodników tlenowych – ich nadmiar zaburza czynność białek kurczliwych oraz
hamuje aktywność pompy sodowo-potasowej w błonie komórkowej

uwalniane z leukocytów (makrofagów), które gromadzą się w uszkodzonym mięśniu i eliminują jego uszkodzone fragmenty.

11.1.2. Zmęczenie ośrodkowe
Narastanie odczucia ciężkości pracy, bólu mięśni, zmniejszenia motywacji, koncentracji uwagi
i sprawności psychomotorycznej określa się mianem zmęczenia ośrodkowego. Pewną rolę
w zaistnieniu tego zjawiska podczas długotrwałego wysiłku przypisuje się serotoninie w móz
gu oraz amoniakowi wytwarzanemu w mięśniach. Zmęczenie ośrodkowe jest powiązane ze
zmęczeniem psychicznym, występującym najczęściej podczas wykonywania ciężkiej pracy
umysłowej, jak i pracy zawodowej. Funkcje poznawcze, takie jak uwaga czy koncentracja,
stanowią bardzo ważny element zachowania precyzji wykonywanych czynności i strategii
postępowania. Wpływ na zaostrzenie zmęczenia ośrodkowego może mieć monotonny
charakter otoczenia oraz wykonywanej czynności. Wydajność pracy w ciągu dnia zależy
w głównej mierze od rodzaju i intensywności realizowanych zadań oraz czasu ich trwania,
co przedstawiono na Æ ryc. 11.2.
Aby zapobiegać permanentnemu zmęczeniu, należy doprowadzić do pełnego wypoczynku, w trakcie którego na skutek prawidłowej regeneracji zostaje przywrócona homeostaza
organizmu. Dzięki wysiłkom progowym i nadprogowym następuje chwilowa adaptacja, która
przyczynia się do wzrostu sprawności fizycznej, a tym samym do realizacji celów treningowych, np. zwiększenia siły, mocy czy wydolności tlenowej. Wypoczynek określa całkowity
powrót do normy wszystkich wskaźników fizjologicznych i pełną restytucję zdolności do
wysiłku. Niepełny wypoczynek kumuluje zmiany wywołane zmęczeniem, doprowadzając
do występowania zmęczenia przewlekłego i przetrenowania. Stan długotrwałego zmęczenia
przewlekłego powoduje rozwój zaburzeń w działaniu mechanizmów kontrolujących funkcje
fizjologiczne organizmu i rozwój stanów patologicznych.
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11.2. Przetrenowanie
Przetrenowanie jest skutkiem braku równowagi między treningiem a regeneracją. Można
wyróżnić 2 rodzaje przetrenowania związane z dominacją jednej z części układu autonomicznego (Æ ryc. 11.3). Przetrenowanie układu przywspółczulnego rozwija się zwykle przy
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Ryc. 11.3. Objawy przetrenowania w zależności od części układu autonomicznego (opracowanie własne
na podstawie: Górski9 oraz Ostrowska15)
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długotrwałym wysiłku tlenowym, natomiast przetrenowanie układu współczulnego może
nastąpić po długich sesjach treningu siłowego lub sprinterskiego i ujawnia się często u niedoświadczonych zawodników podczas zwiększania objętości czy intensywności wysiłku.
Osoby podejmujące aktywność fizyczną często ignorują objawy zmęczenia. Stosowna
motywacja może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania wysiłku. Zmniejszanie lub usuwanie
objawów zmęczenia, szczególnie za pomocą preparatów farmakologicznych, stosowanych
zwłaszcza w sporcie zawodowym, może mieć również skutki uboczne. Wystąpienie skrajnego zmęczenia i ignorowanie stanu przetrenowania może doprowadzić do nieodwracalnych
zaburzeń i uszkodzeń organizmu (Æ tabele 11.3 i 11.4).
Tabela 11.3. Oznaki przetrenowania autonomicznego układu nerwowego z uwzględnieniem jego
poszczególnych części (źródło: Ostrowska15)
Przetrenowanie przywspółczulne

–– bradykardia
–– podwyższenie napięcia układu przywspółczulnego
–– obniżenie zasobów glikogenu
–– zmniejszenie gęstości receptorów β-adrenergicznych
–– wzrost poziomu progu mleczanowego (może
świadczyć zarówno o wytrenowaniu, jak
i przetrenowaniu)

Przetrenowanie współczulne

–– hipoglikemia w trakcie lub po treningu
–– podwyższone tętno spoczynkowe
–– zaburzenia pokarmowe
–– bezsenność
–– spadek całkowitej i beztłuszczowej masy ciała
(zwiększony katabolizm mięśniowy)
–– brak łaknienia
–– nadmierne pocenie się

Tabela 11.4. Ogólne objawy przetrenowania (źródło: Ostrowska15)
Spadek formy, utrata koordynacji
Obniżona tolerancja na wysiłek
Bolesność mięśniowa
Zwiększona częstość przeciążeń i stanów zapalnych, zwiększone ryzyko kontuzji
Niekontrolowany spadek masy ciała
Zaburzenia tętna, wzrost poboru tlenu, zwiększona częstotliwość oddechowa
Utrata apetytu, zaburzenia odżywiania
Zmęczenie, bóle i zawroty głowy, bezsenność
Nocne pocenie się, zwiększone pragnienie
Zaburzenia parametrów krwi
Zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia funkcji seksualnych
Zaburzenie funkcji poznawczych, lęk, depresja
Obniżenie odporności, zwiększenie podatności na infekcje

Skutki przetrenowania niosą za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Aby im zapobiec,
należy zadbać o należny wypoczynek, uwzględniając szeroko pojętą regenerację organizmu,
zwracając uwagę nie tylko na restytucję narządu ruchu, ale również na odpowiedni sposób
żywienia, nawodnienie oraz czas i jakość snu.

106

11. Zjawisko zmęczenia, przetrenowania i profilaktyka urazów

11.3. Urazy i uszkodzenia
Uraz jest wynikiem uszkodzenia tkanki, narządu lub większego obszaru ciała na skutek
działania czynnika zewnętrznego lub wewnętrznego, wywołującego w organizmie zmiany
anatomiczne i funkcjonalne. Mogą go spowodować czynniki fizyczne, chemiczne lub mieszane. Wystąpieniu urazów może sprzyjać również stan psychiczny danej osoby, zwiększając
podatność na wystąpienie sytuacji urazogennej i samego urazu. Uraz może działać przez
krótki lub długi czas. Nierzadko w organizmie można zaobserwować uszkodzenie spowodowane sumowaniem się wielu mikrourazów. Wyróżnia się 2 rodzaje urazów: bezpośredni
(pojawiający się w miejscu działania bodźca) oraz pośredni (występujący w miejscu oddalonym od miejsca pierwotnego).
Wynikiem urazu jest uszkodzenie. Jego charakter i wielkość zależą od rodzaju urazu, siły
bodźca oraz odporności tkanek. Uszkodzenia narządu ruchu można podzielić na: zamknięte
uszkodzenia tkanek miękkich (np. stłuczenia), rany, złamania, skręcenia i zwichnięcia. Różne
uszkodzenia mogą występować jednocześnie.
Na skutek podejmowania wszelkiej aktywności fizycznej, okazjonalnych ćwiczeń sportowych, uprawiania sportu rekreacyjnego oraz sportu wyczynowego, mogą powstać uszkodzenia określane obrażeniami sportowymi. Główne rodzaje urazów przedstawiono schematycznie na Æ ryc. 11.4. Nie wszystkie uszkodzenia wymagają intensywnej opieki medycznej.
Jednak niski poziom sprawności ruchowej i sporadyczna rekreacyjna aktywność mogą nieść
za sobą wyższe ryzyko urazu niż sport amatorski i zawodowy. Osoby regularnie podejmujące
aktywność fizyczną charakteryzują się większą odpornością na urazy. Ich układ ruchu lepiej
sobie radzi z generowanymi podczas wysiłku przeciążeniami.
Poprawa inerwacji mięśniowej osób aktywnych zwiększa kontrolę motoryczną, koordynację i szybkość reakcji, dzięki czemu można ograniczyć skutek urazu, np. przez
umiejętność upadania, a nawet go uniknąć (np. ucieczka przed ciosem). Zarówno podczas
aktywności indywidualnej, jak i grupowej występują podobne urazy. Ze względu na czas
wystąpienia można je podzielić na ostre, pojawiające się zaraz po zaistnieniu incydentu,
oraz przewlekłe, będące wynikiem kumulowania się wielu przeciążeń rozwijających się
w czasie. Urazowość podczas aktywności fizycznej, pomijając dyscypliny niebezpieczne
z racji konieczności korzystania ze sprzętu czy zwierzęcia (wyścigi samochodowe, motocross,
jeździectwo konne), występuje najczęściej z powodu niedostosowania bodźca treningowego,
niewytrenowania lub przetrenowania. Urazy będące konsekwencją niewytrenowania często
dotykają nie tylko osób nieaktywnych fizycznie, ale przede wszystkim ludzi aktywnych, którzy
zaczynają uprawiać sport bez odpowiedniego przygotowania motorycznego. Niski poziom
wiedzy na temat zasad i metod treningowych, a także zła technika wykonywania ćwiczeń
również mogą powodować częstsze występowanie urazów. Sporadyczna i nieregularna
aktywność fizyczna niedostosowana do aktualnego stanu zdrowia, za duża intensywność
nieadekwatna do poziomu wytrenowania i możliwości, ignorowanie stanu zmęczenia to
czynniki, które mogą znacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia urazów.
Ważny parametr w kontekście profilaktyki urazów stanowi wypoczynek, zarówno ten
w trakcie wysiłku, jak i po nim. Odpowiednie dobranie parametrów treningowych, uwzględniające czas i charakter przerw między powtórzeniami i seriami, pozwala na efektywne
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Ryc. 11.4. Najczęściej występujące urazy sportowe (źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/
wspolne-urazy-sportowe-plaskie-okragle-plansza-elementy-wykresu-z-kontuzji-glowy-zlamanie-palca-ramiezlamanie_6804309.htm#page=1&query=sport%20injury&position=6)

wykonanie pracy oraz zapobiega zbyt szybkiemu zmęczeniu. Pomiędzy jednostkami treningowymi lub między jedną aktywnością a drugą wypoczynek stanowi istotny element,
którego efektem jest przywrócenie homeostazy organizmu oraz podniesienie sprawności
fizycznej. W zależności od rodzaju wysiłku wypoczynek może mieć charakter bierny lub
aktywny. Stanowi on jeden z czynników efektywnej regeneracji.
Strukturami, które najczęściej ulegają uszkodzeniom, są: tkanki miękkie (mięśnie, ścięgna,
więzadła, nerwy, narządy wewnętrzne), kości i stawy oraz struktury wewnątrzstawowe (krążki
międzykręgowe, łąkotki stawowe, obrąbki stawowe, krążki stawowe). Każde uszkodzenie
tkanki w organizmie zostawia po sobie ślad. W związku z regeneracją tkankową powstaje nie
tylko blizna, ale może również dojść do ograniczenia funkcjonowania danego obszaru ciała.
Efekty uszkodzenia mogą być natychmiastowe, jak np. ból, obrzęk, zaczerwienienie, albo
stanowić przyczynę późniejszych dysfunkcji, takich jak nawykowe skręcenia, zmniejszenie zakresu ruchu, ból przewlekły. Nierzadko powstałe dysfunkcje wpływają z czasem na pozostałe
struktury organizmu. Poprzez zmiany mechaniczne i chemiczne (czasami również psychiczne)
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zaistniałe w wyniku urazu powstaje dysbalans strukturalny, który zaburza dotychczasową
homeostazę, prowadząc do zmian przeciążeniowych, na skutek których najczęściej dochodzi
do dolegliwości bólowych.

11.4. Profilaktyka urazów
Profilaktyka urazów opiera się na zasadzie „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Ruch i aktywność
fizyczna same w sobie stanowią już główny element profilaktyczny zarówno powstawania
wielu chorób (zwłaszcza cywilizacyjnych, m.in. cukrzycy i otyłości), jak i urazów narządu ruchu, głównie u osób mało aktywnych i nieaktywnych (leżących). W przypadku powszechnej
aktywności fizycznej, takiej jak czynności dnia codziennego, cięższe prace domowe, praca
zawodowa i sport amatorski, najważniejszymi czynnikami zapobiegającymi występowaniu
kontuzji są czynniki przedstawione w Æ tabeli 11.5.
Tabela 11.5. Najważniejsze czynniki zapobiegawcze występowania kontuzji (opracowanie własne na
podstawie: Bompa2 oraz Górski9)
Edukacja zdrowotna, przygotowanie motoryczne
Reagowanie na objawy zmęczenia i niedoprowadzanie organizmu do przetrenowania
Reagowanie na wszelkie urazy
Odpowiedni wypoczynek i regeneracja

Dużo łatwiej jest wyprowadzić kontuzję ostrą, kiedy czynnik wywołujący i mechanizm
urazu są znane, gdyż leczenie jest wtedy bardziej precyzyjne, kierowane bezpośrednio na
przyczynę oraz na możliwe powikłania, aby zapobiec ich powstawaniu. Urazy przewlekłe
natomiast, generujące stany przeciążeniowe, dużo trudnej jest wyleczyć. Na dysfunkcję powstałą w wyniku nakładania się przeciążeń często składa się też wiele czynników. W takim
przypadku trudno jest zdiagnozować konkretną przyczynę i zastosować precyzyjne leczenie,
a proces dochodzenia do zdrowia trwa dłużej.
Nierzadko przyczyna dolegliwości znajduje się w miejscu oddalonym od miejsca objawów, co świadczy o zaistnieniu dysbalansu struktur i homeostazy organizmu. Jeśli osoba
doznająca urazu zignoruje pierwsze symptomy bólowe, może liczyć się z ich nawrotem
w zaostrzonej postaci lub w innym miejscu, wtórnie do urazu pierwotnego. Ból można
traktować jak sygnał ostrzegawczy, który informuje o zaistnieniu niekorzystnej sytuacji
mogącej doprowadzić do urazu.
Ból jest symptomem stanu zapalnego powstającego w uszkodzonych strukturach. Stan
zapalny wywołany naruszeniem tkanek jest procesem fizjologicznym mającym na celu eliminację zniszczonych komórek, aby w ich miejscu mogły powstać nowe. Tłumienie stanu
zapalnego przez stosowanie leków czy maści przeciwzapalnych lub czynników fizykalnych,
takich jak mrożenie, spowalnia i osłabia proces gojenia. Tkanki poddane takim zabiegom
nie będą optymalnie zregenerowane. Należy pamiętać, że w procesie gojenia uszkodzona
struktura nigdy w pełni nie wróci do stanu wyjściowego. Pewną część odbudowanych tkanek
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będzie stanowiła tkanka bliznowata, która swoimi właściwościami odbiega od optymalnych parametrów tkanki pierwotnej. W związku z tym, o ile to możliwe, należy polegać na
samoleczeniu organizmu pod okiem specjalisty, np. fizjoterapeuty, osteopaty czy lekarza.
W poważniejszych przypadkach jak najbardziej będzie potrzebna interwencja chirurgiczna,
niemniej zasada regeneracji tkanek i stanu zapalnego jest taka sama. Nawet osoba mało aktywna fizycznie po złamaniu kończyny dolnej musi zacząć się ruszać i podejmować ćwiczenia
już w okresie unieruchomienia, aby móc wrócić do zdrowia i satysfakcjonującej jakości życia.
Problem konieczności szybkiego powrotu do zdrowia po kontuzji dotyczy głównie zawodowych sportowców, którzy swoją aktywnością fizyczną zarabiają na życie. Można spotkać się ze
stwierdzeniem, że „sport to nie zdrowie”, które wbrew pozorom w tym wypadku jest słuszne.
Sport zawodowy wiąże się z koniecznością ciągłego progresu sprawności fizycznej zawodnika,
najlepiej w jak najkrótszym czasie, aby móc osiągać jak najlepsze wyniki sportowe. Prowadzenie zawodnika w sposób nieumiejętny, zarówno przez trenera, jak i samego sportowca,
jest obarczone wysokim ryzykiem przetrenowania, kontuzji i szybkiego zakończenia kariery
sportowej. Częsty problem w optymalnym zaopatrzeniu sportowca stanowi również brak
odpowiedniego zaplecza treningowego, przygotowania motorycznego, ciągłości treningowej
oraz za szybkie zaczynanie treningu specjalistycznego. Zbyt wczesne rozpoczęcie kariery
zawodowej i treningów specjalistycznych przy zbyt małym przygotowaniu ogólnorozwojowym często skutkuje zbyt szybkim wyczerpaniem możliwości zawodnika i niemożnością
uzyskania dalszych postępów.
W sporcie zawodowym, ale nie tylko, istnieje tendencja do chwilowego zaleczania powstałej
kontuzji tylko po to, aby zawodnik był w stanie dokończyć swój występ. Jest to niezgodne
z podejściem szybkiej interwencji medycznej i niejednokrotnie efekt takiego zachowania
powoduje jeszcze większe obrażenia. O ile przyczyna ostrej kontuzji jest znana i zawodnik
jest w stanie powiedzieć, co dokładnie zrobił, co odczuł i jak wyglądało dane zajście, o tyle
jeśli wróci z zamaskowaną kontuzją do gry, będzie musiał dokończyć występ, korzystając
z dysfunkcyjnych wzorców. Niestety jedno słabe ogniwo może powodować przeciążenie
innej struktury, która przejmie funkcję uszkodzonego obszaru. Jeżeli zawodnik posiada inne
słabe ogniwa, które zostaną obciążone dodatkową pracą, może doznać urazu wtórnego.
Problem zbyt wczesnego powrotu do sportu pojawia się również wtedy, gdy zawodnik
chce wrócić po kontuzji do aktywności. Im dłuższe wykluczenie zawodnika z rozgrywek, tym
dłuższy będzie do nich powrót, co ma niestety również swoje odzwierciedlenie w zarobkach
sportowca. Często szuka się jak najlepszych protokołów usprawniania, ale również jak najszybszych. Każdy człowiek ma jednak indywidualne cechy regeneracyjne i w różnym czasie
będzie powracał do zdrowia. Fakt, że sportowcy szybciej się regenerują, może być zgubny.
Zawodnicy muszą nie tylko wrócić do zdrowia, ale również do swojego wyjściowego stanu
wytrenowania. Często wiąże się to z dłuższym procesem rehabilitacji. Zbyt wczesny powrót
do sportu, przy niepełnej regeneracji, może skutkować nawrotem kontuzji lub wystąpieniem
nowej, co powoduje eliminację zawodnika na jeszcze dłużej. Długoterminowo skuteczniejsze
wydaje się powolne, ale jednokrotne wracanie do sprawności niż szybkie, ale wielokrotne.
W tym przypadku szybciej nie znaczy lepiej.
W 1978 r. dr Gabe Mirkin zaprezentował światu strategię RICE (ang. rest, ice, compression,
elevation – odpoczynek, lód, kompresja i uniesienie). Do niedawna reguła Mirkina była
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rekomendowana jako podstawowy sposób leczenia kontuzji. Jednakże sam autor w 2013 r.
przyznał, że się mylił. Ponownie przeprowadzone badania wykazały, że lokalne mrożenie tkanek opóźnia procesy rekonwalescencji oraz osłabia reakcje odpornościowe (sprzyjające
regeneracji), a subtelne wykonywanie czynności ruchowych pomaga szybciej odbudować
uszkodzone tkanki i przywrócić utracone funkcje. Mrożenie jedynie maskuje ból, opóźniając proces gojenia tkanek. W zależności od źródła dzieli się go na 3 lub 4 fazy. Pierwszą fazę
gojenia stanowi stan zapalny, który jest reakcją fizjologiczną w odpowiedzi na uszkodzenie
tkanek. Następne są faza proliferacji, faza naprawy i faza przebudowy. Stosując mrożenie,
zostaje zahamowana cała kaskada procesów regeneracyjnych, które najintensywniej zachodzą
w pierwszej fazie. Oziębiana tkanka ma ponadto większą skłonność do tworzenia zrostów
i blizn, a ograniczenie ruchu powoduje opóźnienie wchłaniania się obrzęku oraz utratę masy
mięśniowej zwaną zanikiem z nieczynności.
W przyspieszaniu procesu regeneracji tkanek po urazie, np. przy skręceniu stawu skokowego, pierwszą pomoc będzie stanowić odciążenie kończyny i jednoczesne wykonywanie
delikatnych ruchów czynnych, najlepiej w bezbolesnym zakresie. Jeżeli nie jest to możliwe,
należy wykonywać skurcze izometryczne mięśnia. W przypadku skurczów izometrycznych
elewacja kończyny może przynieść dodatkowe korzyści w postaci ułatwienia odpływu
chłonki wraz z siłą grawitacji, co przyczynia się do redukcji obrzęku. Niektóre badania
wskazują na pozytywny wpływ odpowiednio dobranej kompresji zarówno na obolałe tkanki,
jak i w przypadku obrzęku.
Wpływ wytężonej pracy umysłowej na powstawanie zmęczenia ośrodkowego można
zminimalizować poprzez różnorodność otoczenia lub środowiska treningowego, zmianę
charakteru wykonywanych ćwiczeń, wprowadzenie różnych urozmaiceń treningowych
(takich jak przybory, przyrządy, zmiana kolejności ćwiczeń, zmiany tempa, elementy zabaw
ruchowych), zmianę pozycji na boisku lub w grupie albo wprowadzenie przerwy. Podobne
czynności proponuje się osobom wykonującym pracę siedzącą i monotonną (np. pracownikom biurowym lub pracującym przy taśmach produkcyjnych). Metody zapobiegania
monotonii to przede wszystkim zmiana organizacji pracy poprzez zmniejszenie procesów
zrutynizowanych, wprowadzenie rotacji na stanowiskach pracy monotonnej lub urozmaicenie pracy (np. przez wprowadzenie zadań naprzemiennych), możliwość urozmaicenia
środowiska pracy (np. przez możliwość aranżacji swojego stanowiska przez pracownika),
wprowadzenie przerw aktywnych, częste zmienianie pozycji, o ile jest to możliwe, oraz jak
najkrótsze pozostawanie w bezruchu. Opracowanie sposobów zapobiegania monotonii
powinno opierać się na analizie charakteru pracy na konkretnym stanowisku. Najlepsze rozwiązanie w kontekście regeneracji ośrodkowego układu nerwowego stanowi krótka drzemka
w ciągu dnia i odpowiedniej jakości sen.
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Trening zdrowotny na podstawie
wybranych form fitnessu
Zachowanie zdrowia psychofizycznego jest bezpośrednio związane z systematyczną aktywnością fizyczną, która na stałe powinna być wpisana w styl życia każdego z nas. Jak wspomniano
wcześniej, aktywność fizyczna jest podstawową potrzebą człowieka w każdym okresie jego życia,
ponieważ na każdym jego etapie pełni odpowiednią rolę i pozwala wyrobić prawidłowe nawyki
na przyszłość. Jedną z form przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym może być aktywność
fizyczna w postaci różnych form fitness. Fitness jako forma aktywności fizycznej początkowo
kojarzony był z aerobikiem, którego kolebką są Stany Zjednoczone. Szeroko rozumiane pojęcie
fitnessu stanowi sposób życia, aktywną formę wykorzystania czasu wolnego oraz jest dążeniem
do poprawy samopoczucia psychicznego i fizycznego. Oznacza więc ogólną sprawność, wydolność, kondycję psychofizyczną, zdolność przystosowania się, stałą gotowość do podejmowania
wysiłku fizycznego. Ogólnie do zajęć fitness mogą się zaliczać niemal wszystkie formy aktywności fizycznej, które powinny prowadzić do poprawy stanu zdrowia. Celem takich ćwiczeń
powinno być kształtowanie sprawności ruchowej, poprawa wydolności, tolerancji wysiłkowej,
a także poprawa parametrów mających wpływ na ogólny stan zdrowia (takich jak ilość tkanki
tłuszczowej, wartość wskaźnika ciśnienia krwi, obwody pasa i bioder). Zajęcia fitness obejmują
głównie wytrzymałościowe formy ćwiczeń, takie jak ćwiczenia aerobowe na urządzeniach cardio, z wykorzystaniem sprzętu (indywidualne i grupowe), a także ćwiczenia oporowe (siłowe)
z masą własnego ciała lub użyciem odpowiedniego sprzętu. Zalecenia Światowej Organizacji
Zdrowia (World Health Organization – WHO) oraz rekomendacje dotyczące treningu zdrowotnego mówią o praktykowaniu w celu poprawy stanu zdrowia i potencjału zdrowotnego
zarówno wysiłku o charakterze wytrzymałościowym (tlenowym) w połączeniu z treningiem
siłowym (oporowym), jak i ćwiczeń gibkościowych, które powinny być elementem każdego
treningu rekreacyjnego. Formy aktywności fitness stanowią uniwersalne narzędzie w profilaktyce nadwagi, otyłości lub innych chorób cywilizacyjnych. Planując trening zdrowotny w tej
formie, należy zawsze brać pod uwagę odpowiednią objętość, intensywność i częstotliwość
wykonywanych ćwiczeń, stosowane obciążenia, a także możliwości ruchowe i wydolnościowe
ćwiczących. Nie bez znaczenia w całym procesie treningowym jest czasowa kontrola i monitorowanie reakcji na bodźce wysiłkowe wśród osób ćwiczących, co ma wpływ na efektywność
realizacji założonych celów. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono różne formy treningu
fitness z przykładowymi jednostkami mieszczącymi się w założeniach treningu zdrowotnego.
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12.1. Wykorzystanie metody obwodowej
w treningu zdrowotnym
Forma obwodowa z dużym powodzeniem stosowana jest w treningu zdrowotnym jako
jedna z form fitness. Najczęściej obejmuje wysiłki o charakterze wytrzymałościowym i oporowym. Jej cechą charakterystyczną są małe opory zewnętrzne (najczęściej stosuje się opór
własnego ciała, siłę grawitacji lub małe przyrządy) oraz redukcja do minimum przerw
wypoczynkowych, co ma spowodować wysoką intensywność wysiłku. Obwód najczęściej
składa się z kilku lub kilkunastu ćwiczeń rozstawionych po obwodzie koła, wykonywanych
po sobie jedno po drugim z przerwą wypoczynkową jedynie na przejście do kolejnego
ćwiczenia. Zazwyczaj są to ćwiczenia wszechstronne, angażujące różne grupy mięśniowe.
Wielkość obciążenia stosowana przy poszczególnych ćwiczeniach może być zróżnicowana. W piśmiennictwie wykazano, że stosuje się różną liczbę ćwiczeń w danym obwodzie
i różne obciążenia, zróżnicowany czas pracy oraz przerwy wypoczynkowej i różne tempa
wykonywanych ćwiczeń. Obwód może składać się z 8–12 ćwiczeń, w których wielkość
obciążenia ustala się na poziomie 30 powtórzeń dla danego ćwiczenia, co odpowiada 30%
ciężaru maksymalnego. Czas pracy trwa ok. minuty, a odpoczynek po całym obwodzie może
wynosić 2–4 minuty. Według innych autorów może to być 8–15 ćwiczeń z obciążeniem do
50% ciężaru maksymalnego przy czasie pracy nie dłuższym niż minuta dla poszczególnego
ćwiczenia (przerwy wypoczynkowe są zlikwidowane, a tempo ćwiczenia określone jako
umiarkowane i szybkie).
Ryc. 12.1. Sprzęt wykorzystywany w formie obwodowej

12.1. Wykorzystanie metody obwodowej w treningu zdrowotnym

12.1.1. Przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem
formy obwodowej w treningu zdrowotnym

Ryc. 12.2. Przysiad z piłką lekarską

Ryc. 12.3. Rzut piłką o podłoże znad głowy

Ryc. 12.4. Wypad w przód z piłką lekarską
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Ryc. 12.5. Przeskoki naprzemianstronne w podporze
przodem (ang. mountain climbers)

Ryc. 12.6. Bieg bokserski w miejscu

Ryc. 12.8. Ugięcia
ramion w podporze
przodem

Ryc. 12.7. Bieg na drabince
koordynacyjnej
Ryc. 12.9. Przeskoki obunóż
w podporze przez ławeczkę

12.1. Wykorzystanie metody obwodowej w treningu zdrowotnym

Ryc. 12.11. Skręty tułowia w siadzie równoważnym

Ryc. 12.10. Przeskoki przez
skakankę

Ryc. 12.12. „Padnij–powstań” (ang. burpees)

Ryc. 12.13. Pajacyk
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12.2. TRX jako forma aktywności fizycznej
wykorzystywana w treningu zdrowotnym
Jedną z form treningu oporowego jest trening z wykorzystaniem taśm TRX (ang. total
resistance exercises). W Polsce taki trening określa się mianem treningu w podwieszeniu.
Określenie to bierze się stąd, że podczas ćwiczeń przynajmniej jedna z części ciała znajduje się w powietrzu, automatycznie tworząc niestabilne środowisko. To z kolei zmusza
ciało do odpowiedzi i zaangażowania mięśni brzucha i pleców, zarówno podczas samego
wykonywania ćwiczenia, jak i w pozycji wyjściowej. Ta forma aktywności to typowy rodzaj
treningu ogólnorozwojowego, który polega na wykonywaniu określonych ćwiczeń całego
ciała z wykorzystaniem specjalnych taśm, co sprzyja angażowaniu licznych grup partii
mięśniowych. Ćwiczenia wykonywane są z obciążeniem własnego ciała, a niestabilne ich
warunki stanowią znakomitą alternatywę dla typowego treningu oporowego. Taśmy są
łatwe w użyciu, wygodne w transporcie i bardzo wszechstronne, dzięki czemu można wykonać z nimi trening o niemal każdej intensywności, na każdym stopniu zaawansowania
i niemal w każdym miejscu. Trening z wykorzystaniem taśm TRX znakomicie wpływa na
rozwój tkanki mięśniowej, zwiększenie siły mięśniowej, a także na poprawę stabilizacji
i koordynacji. Ćwiczenia mogą przyczynić się także do wzmocnienia mięśni głębokich oraz
stabilizacyjnych. Systematyczne wykonywanie takiego treningu może korzystnie wpływać,
tj. w krótszym czasie niż w przypadku innych form ćwiczeń, na układ sercowo-naczyniowy.
Wykonywanie ćwiczeń z użyciem taśm TRX wzmacnia mięśnie ludzkiego ciała, zwiększa
stabilność stawów, wzmacnia więzadła i poprawia stabilność grup mięśniowych, szczególnie mięśni pleców, przy jednoczesnym zwiększaniu pojemność płuc. Tradycyjne ćwiczenia
oporowe powodują wzrost potencjału energetycznego mięśni, co prowadzi do zwiększenia
siły mięśniowej, lecz ćwiczenia z taśmami TRX mogą lepiej wpływać na poprawę kontroli,
dokładności i harmonizacji mięśni. Ćwiczenia mogą być wykonywane w każdym wieku,
zarówno przez ludzi młodych, dorosłych, w średnim wieku, jak i seniorów.
Trening TRX to forma treningu funkcjonalnego, która ostatnio zyskała na popularności.
Wyniki wcześniejszych badań potwierdziły, że ćwiczenia z taśmami TRX mogą aktywować
mięśnie stabilizujące stawy ciała, poprawiać kontrolę postawy ciała, zwiększać precyzję
i koordynację ruchu górnej i dolnej części ciała, poprawiać zwinność, dynamiczną równowagę, a także elastyczność poszczególnych grup mięśniowych. Mogą stanowić doskonałą
alternatywę dla typowego treningu siłowego i z powodzeniem wykonuje się je w treningu
zdrowotnym.
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12.2. TRX

12.2.1. Przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem taśm TRX
w treningu zdrowotnym

Ryc. 12.15. Przysiad bułgarski
Ryc. 12.14. Ugięcia ramion w podporze przodem

Ryc. 12.16. Przysiad

Ryc. 12.17. Przyciąganie tułowia z leżenia (wiosłowanie)
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Ryc. 12.18. Zgięcia podudzi w leżeniu tyłem

Ryc. 12.19. Wznosy bioder z podporze
przodem

Ryc. 12.20. Przyciąganie kolan do klatki piersiowej
w podporze przodem

Ryc. 12.21. Przysiad na jednej nodze

Ryc. 12.22. Przeskoki naprzemianstronne
w podporze przodem (ang. mountain climbers)

12.2. TRX

Ryc. 12.23. Wyprosty ramion
Ryc. 12.24. Ugięcia ramion

Ryc. 12.25. Odwodzenie ramion w płaszczyźnie
poprzecznej

Ryc. 12.26. Stabilizacja antyrotacyjna w podporze
przodem
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Ryc. 12.27. Deska przodem na przedramionach
(ang. plank)

Ryc. 12.28. Deska bokiem na
przedramieniu

Ryc. 12.29. Deska w podporze przodem
(ang. plank)

12.3. Body pump
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12.3. Body pump jako forma aktywności fizycznej
wykorzystywana w treningu zdrowotnym
Zgodnie z zaleceniami w treningu zdrowotnym należy podejmować wysiłek głównie o charakterze wytrzymałościowym, a zajęcia mają obejmować elementy treningu oporowego.
Idealną formą wydaje się wdrożenie zajęć fitness w postaci ćwiczeń body pump. To specjalny
program treningu wytrzymałościowego ze sztangą z obciążnikami, który jest wykonywany
przy muzyce w formie ćwiczeń grupowych. Trening body pump skupia się na całym ciele
i ma na celu zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni. Przykładowe zajęcia są podzielone na
segmenty trwające po 5–7 minut każdy, ukierunkowane na określone części ciała. Każdy
segment zawiera różnorodne ćwiczenia i zmiany obciążenia, różny zakres i prędkość ruchu.
Ćwiczący wykonuje dane ćwiczenia w różnych pozycjach, z wykorzystaniem obciążenia
(sztang, talerzy) lub ciężaru swojego ciała. W zajęciach stosuje się zasadę progresji obciążenia.
Obciążenie dobierane jest indywidualnie do możliwości. W danym segmencie ćwiczący wykonuje dużą liczbę powtórzeń z małym ciężarem. Zajęcia w części głównej trwają ok. 50 minut
i są poprzedzone rozgrzewką, a zakończone częścią rozluźniającą (ang. stretching). Przerwę
wypoczynkową w treningu wyznacza czas między utworami muzycznymi i jest ona przeznaczona na zmianę obciążenia oraz przygotowanie się do następnego segmentu.

12.3.1. Przykładowe ćwiczenia body pump w treningu zdrowotnym

Ryc. 12.31. Przysiad tylny ze sztangą

Ryc. 12.30. Martwy ciąg
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Ryc. 12.32. Wyciskanie sztangi w pozycji leżącej
Ryc. 12.34.
Ugięcia ramion
w pozycji stojącej
(biceps)

Ryc. 12.35. Ugięcia
ramion w podporze
tyłem

Ryc. 12.36.
Wiosłowanie
w nachwycie

Ryc. 12.37.
Wyciskanie
francuskie
w pozycji
leżącej
(triceps)

Ryc. 12.33. Ugięcia ramion w podporze przodem

12.3. Body pump
Ryc. 12.38.
Wypad
w przód
ze sztangą

Ryc. 12.39.
Wznosy
ramion
bokiem
w pozycji
stojącej

Ryc. 12.41.
Spięcia
brzucha
w leżeniu
tyłem

Ryc. 12.42.
Deska
przodem
(ang. plank)

Ryc. 12.40. Wyciskanie sztangi nad
głową w pozycji stojącej

Ryc. 12.43. Spięcia brzucha
z przeciwskrętem w pozycji leżącej
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12.4. Kettlebell jako forma aktywności fizycznej
wykorzystywana w treningu zdrowotnym
Jedną z form fitness mogących mieć zastosowanie w treningu zdrowotnym są ćwiczenia
z kettlebell (KB), czyli odważnikiem mającym postać kuli z uchwytem u góry w kształcie
litery U. Odważniki te znane są od bardzo dawna i wywodzą się z Rosji. Do celów treningowych znalazły zastosowanie z początkiem XVII w. Z czasem stały się popularnym narzędziem treningowym w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej. Odważniki
są najczęściej wykonane z żeliwa, występują w szerokiej gamie rozmiarów. Ich masa także
jest zróżnicowana – od kilku do 48 kg, ze skokiem najczęściej co 2 lub więcej kilogramów.
Ćwiczenia z wykorzystaniem KB można z powodzeniem stosować w treningu zdrowotnym
w celu kształtowania siły mięśniowej, sprawności ogólnej, a także wydolności. Odważniki
mają zastosowanie nie tylko w treningu sportów siłowych, ale dzięki swojemu kształtowi
i osadzeniu środka ciężkości można je wykorzystywać do poprawy wyników sportowych,
w rehabilitacji, treningu funkcjonalnym i prewencji urazów.
Dodatkowo odpowiedni zestaw ćwiczeń może kształtować naszą wytrzymałość, a także w sposób efektywny
zwiększać możliwości układu krążeniowo-oddechowego.
Trening z KB to aktywność fizyczna oparta na poszczególnych technikach oraz modyfikacjach różnych ćwiczeń
całego ciała powiązanych w program treningowy. Planując zestaw ćwiczeń, należy wziąć pod uwagę przede
wszystkim cel treningowy, aktualne możliwości funkcjonalne, liczbę powtórzeń, serii, a także czas trwania
oraz w szczególności ciężar odważnika. Ćwiczenia należy
Ryc. 12.44. Kettlebell
wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poprawnej techniki.
Główne techniki KB to przede wszystkim:
– nadrzut (ang. clean);
– martwy ciąg (ang. deadlift);
– podrzut (ang. jerk);
– wyciskanie (ang. press);
– rwanie (ang. snatch);
– przysiad (ang. squat);
– wymach (ang. swing);
– tureckie wstawanie (ang. Turkish get-up);
– wiatrak (ang. windmill).

12.4. Kettlebell
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12.4.1. Przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem KB
w treningu zdrowotnym
Na rycinach ćwiczenia zostały przedstawione w pozycji początkowej (A) i wyjściowej (B).
A

B

Ryc. 12.45. Snatch wykonywany jednorącz (A i B)

A

Ryc. 12.46. Swing – wyprosty tułowia
(A i B)

B
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B

Ryc. 12.47. Przysiad z KB (A i B)

B
A

Ryc. 12.48. Wyciskanie jednorącz (A i B)
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A

B

Ryc. 12.49. Martwy ciąg (A i B)

A

B

Ryc. 12.50. Wykroki w przód (A i B)

Ryc. 12.51. Skręty tułowia
w siadzie równoważnym
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A

B

Ryc. 12.52. Wiosłowanie w opadzie
tułowia (A i B)

A

B

Ryc. 12.53. Wiatrak – skłon w płaszczyźnie czołowej (A i B)

12.5. Crossfit
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12.5. Crossfit jako forma aktywności fizycznej
wykorzystywana w treningu zdrowotnym
Jedną z form szeroko rozumianych zajęć fitness stosowaną w treningu zdrowotnym może
być wciąż zyskujący na popularności trening crossfit, którego celem jest osiąganie sprawności
fizycznej, dzięki której dana osoba będzie przygotowana na każdy możliwy rodzaj wysiłku. Należy pamiętać, że planując uczestnictwo w treningu zdrowotnym czy podejmowanie
jakiejkolwiek aktywności trzeba brać pod uwagę swoje ograniczenia, możliwości, a także
objętość i intensywność stosowanych bodźców wysiłkowych. Założeniem treningu crossfit jest wykonanie jak największej pracy w jak najkrótszym czasie. Zdrowa osoba powinna
dzięki niemu osiągnąć sprawność fizyczną w różnorodnych obszarach, takich jak: wydolność
krążeniowo-oddechowa, wytrzymałość, siła, gibkość, moc, szybkość, zwinność, równowaga,
koordynacja, dokładność. Crossfit jako trening funkcjonalny o wysokiej intensywności łączy
w sobie elementy różnych dyscyplin sportowych, ćwiczenia siłowe, gimnastyczne oraz wytrzymałościowe, dzięki czemu doskonali wszystkie zdolności motoryczne. Poprzez bieganie,
podnoszenie ciężarów, robienie przysiadów ze sztangą, pompki czy brzuszki, skakanie na skakance, rzucanie piłką lekarską oraz inne ćwiczenia charakterystyczne dla tej formy aktywności,
takie jak trening z linami battle ropes, uderzanie młotem o oponę, wskakiwanie na skrzynię,
angażuje się całe ciało, ze szczególnym zaakcentowaniem pośladków, ud oraz mięśni brzucha.
Na Æ ryc. 12.54 przedstawiono przykładową salę wykorzystywaną do tego typu treningu.

Ryc. 12.54. Przykładowa sala do realizacji treningu crossfit. Źródło: http://crossfitdekerta.pl/#galeria
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Crossfit daje szybkie efekty w postaci wymarzonej sylwetki, lecz wymaga od trenującego nie lada
determinacji, gdyż największe znaczenie ma regularność i intensywność ćwiczeń. Dlatego też powinien odbywać się przez minimum 3 dni z rzędu, po których następuje dzień przerwy, a następnie
kontynuuje się cykl. Każdego dnia przez minimum 20 minut należy wykonywać tzw. workout, czyli
bardzo intensywne ćwiczenia, do których należy doliczyć 15 minut rozgrzewki i 10 minut ćwiczeń
rozciągających po treningu. W ramach treningu ćwiczenia wykonuje się w tzw. obwodach, czyli
jedno pod drugim z minimalnymi przerwami między nimi, a na każde z nich należy poświęcić
2 minuty, pamiętając o zasadzie, że po ciężkim ćwiczeniu powinno nastąpić lżejsze.
Kategoryzując ćwiczenia crossfit, wyróżnia się: podnoszenie ciężarów, gimnastykę oraz
ćwiczenia kondycyjne, a szczegółowy ich wykaz zawiera Æ tabela 12.1.
Tabela 12.1. Kategorie ćwiczeń crossfit (opracowanie własne na podstawie: http://library.crossfit.com/free/
pdf/CFJ_English_L1_Training_Guide.pdf)
Podnoszenie ciężarów

–– przysiad
–– martwy ciąg
–– zarzut sztangi
–– rwanie
–– zarzut z podrzutem
–– przysiad z wyciśnięciem
–– sztangi nad głowę
–– wyciskanie żołnierskie
–– ćwiczenia z piłką lekarską
–– ćwiczenia z odważnikami

Gimnastyka

–– podciąganie na drążku
–– pompki na poręczach
–– pompki w podporze przodem
–– pompki w staniu na rękach
–– wspinanie się po linie
–– wejście siłowe
–– prostowanie tułowia
–– skłony tułowia
–– wyskoki
–– wykroki

Ćwiczenia kondycyjne

–– bieg
–– skakanka
–– jazda na rowerze
–– wiosłowanie

Trening dnia (ang. workout of the day – WOD) to połączone w obwodzie różnego rodzaju
ćwiczenia, np. podciąganie na drążku, martwy ciąg oraz skoki na skrzynie, które często noszą
damskie imiona, jak pokazano w Æ tabeli 12.2.
Crossfit – przykładowy plan treningowy dla początkujących
1. Rozgrzewka – 15 minut: trucht, bieganie, jazda na rowerze (także stacjonarnym), pajacyki,
podskoki itp.
2. Bardzo intensywne ćwiczenia, czyli tzw. workout. Na jedną rundę ćwiczeń składają się:
– 20 podciągnięć;
– 30 pompek;
– 40 brzuszków;
– 50 przysiadów.
Plan zakłada 5 rund z 3 minutami przerwy między następującymi po sobie obwodami.
3. 10-minutowe ćwiczenia rozciągające po zakończeniu treningu (np. joga).
W badaniach naukowych podkreśla się głównie wpływ tego rodzaju treningu na wzrost
wydolności fizycznej oraz spadek ogólnej masy ciała, w tym ilości tkanki tłuszczowej, u stosujących go przedstawicieli obu płci. Analiza wpływu 8-tygodniowego treningu crossfit
wskazuje na większe zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej w obrębie tułowia u kobiet, zaś
u mężczyzn w kończynach dolnych i górnych.
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Tabela 12.2. Przykładowe metody treningowe (opracowanie własne na podstawie: Hrycyna i Kacprzak16)
Angel

Chelsea

Elizabeth

–– 100 podciągnięć
–– 100 pompek
–– 100 skłonów tułowia
–– 100 przysiadów

–– 5 podciągnięć
–– 10 pompek
–– 15 przysiadów
–– to wszystko co minutę przez
30 minut

–– 3 serie wykonywanych
kolejno po sobie 2 ćwiczeń:
rwanie i pompki na kółkach
gimnastycznych
–– 21 – 15 – 9 powtórzeń

Fran

Barbara

Diane

–– 3 serie wykonywanych kolejno
po sobie 2 ćwiczeń: przysiad
z wyciśnięciem sztangi nad
głowę (Thruster) i podciąganie
na drążku
–– 21 – 15 – 9 powtórzeń

–– 5 serii:
• 20 podciągnięć
• 30 pompek
• 40 skłonów tułowia
• 50 przysiadów
–– 3 minuty przerwy między seriami

–– 3 serie wykonywanych kolejno
po sobie 2 ćwiczeń: martwy
ciąg i pompki na rękach
–– 21 – 15 – 9 powtórzeń

12.5.1. Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane w treningu crossfit

Ryc. 12.55. Przysiad przedni
ze sztangą

Ryc. 12.56. Wyciskanie sztangi
nad głowę
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Ryc. 12.57. Przysiad ze sztangą nad głową
Ryc. 12.58. Wskok
obunóż na skrzynię

Ryc. 12.59. Podciąganie na drążku
Ryc. 12.60. Wiosłowanie na
ergometrze wioślarskim
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Ryc. 12.62. Jazda na rowerze
spinningowym
Ryc. 12.61. Swing – wyprosty
tułowia

Ryc. 12.63. „Padnij–powstań”
(ang. burpees) – A, B i C
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12.6. Tabata jako forma treningu interwałowego
wykorzystywana w treningu zdrowotnym
W profilaktyce zdrowotnej aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę – stanowi doskonałe
narzędzie w walce z licznymi chorobami cywilizacyjnymi. Rekomendowaną formą wysiłku
w celach zdrowotnych są treningi wytrzymałościowe, aerobowe o małej lub umiarkowanej
intensywności, uzupełniane treningiem oporowym, a także ćwiczeniami gibkościowymi.
Długi czas wysiłku może powodować monotonię, zniechęcenie, a także być przyczyną rezygnacji z podejmowania aktywności fizycznej. Odmienną formą treningu uwzględniającą
stosunkowo małą objętość (krótki czas trwania), ale dużą intensywność jest znany już od
dawna trening interwałowy, który w ostatnim czasie zyskuje bardzo na popularności. Już
w 1930 r. wdrożono metodę interwałową pod nazwą fartlek, a jej prekursorem był szwedzki
trener Gösta Holmér. W piśmiennictwie można spotkać opis metody interwałowej pod
nazwą HIIT (ang. high-intensity interval training). Ten typ treningu stworzył w 1970 r. Peter
Coe. Cechą charakterystyczną tej formy aktywności jest to, że intensywny wysiłek fizyczny
(np. bieg, jazda na rowerze, wiosłowanie) przeplatany jest przerwą wypoczynkową lub aktywnością o małej intensywności. Przerwy powodują, że sumaryczny czas intensywnego
wysiłku może być znacznie dłuższy niż podczas stosowania metody ciągłej. Najistotniejszą
zasadą tego treningu jest to, że podczas przerwy pomiędzy aktywnościami nie dopuszcza się
do pełnego wypoczynku. Kolejne powtórzenie wykonuje się, gdy nie ustąpiło jeszcze zmęczenie po poprzednim wysiłku. Ten typ aktywności fizycznej bazuje na niepełnej przerwie
wypoczynkowej pomiędzy kolejnymi powtórzeniami, a podejmowany wysiłek ma wysoki
poziom intensywności.
Tabata również stanowi przykład treningu interwałowego HIIT. Po raz pierwszy została
opisana w 1996 r. przez japońskiego naukowca Izumi Tabatę. W początkowej formie zaproponowano trening opierający się na powtarzaniu 20-sekundowego wysiłku o bardzo dużej
intensywności: 9 sprintów na cykloergometrze rowerowym przeplatanych 10-sekundowymi
przerwami wypoczynkowymi w 4 blokach 4-minutowych z zachowaniem 1-minutowej przerwy wypoczynkowej po każdej serii. Ten typ treningu okazał się znakomitym narzędziem do
poprawy zdolności wysiłkowej pojemności tlenowej i beztlenowej oraz powtarzaniu doskonale wpływał na redukcję tkanki tłuszczowej u stosujących go osób. Na Æ ryc. 12.64 przedstawiono wartości wskaźnika tętna podczas wykonywania przykładowego treningu tabaty.
Ryc. 12.64. Wartości wskaźnika tętna
u osoby wykonującej trening tabaty
(źródło: https://scholarworks.bgsu.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1327&context=
ijare&fbclid=IwAR3DqFVmqEEUgINpa9Q
GeaiPUe_7quvG8yH6i_5QqKINVHH7xu
ThS6p1XVE)
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Na wykresie łatwo zauważyć dużą intensywność podczas wykonywania poszczególnych
powtórzeń wysiłku, o czym świadczą wysokie wartości wskaźnika tętna. Ćwiczenia w przykładzie polegały na wykonaniu 20-minutowego treningu podzielonego na 4 serie – każda po
4 minuty w cyklu 20-sekundowego wysiłku, 10-sekundowej przerwy oraz 1 minuty przerwy
pomiędzy seriami.
W późniejszym czasie tabata ewoluowała i uwzględniono w niej różnego rodzaju modele
wykonywanych aktywności, a także różnorodny czas trwania poszczególnych ćwiczeń i czas
przerwy pomiędzy nimi. W Æ tabeli 12.3 przedstawiono różne protokoły treningu interwałowego na przestrzeni lat z uwzględnieniem czasu trwania wysiłku, przerwy wypoczynkowej,
intensywności wysiłku, a także rodzaju ćwiczeń. Udowodniono również, że trening HIIT
poprawia wydolność oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Dodatkowo
wpływa także na redukcję tkanki tłuszczowej, zmniejszenie stężenia glukozy, ogranicza insulinooporność i poprawia wskaźniki ciśnienia krwi. Pojawiły się spekulacje na temat słuszności
stosowania tak intensywnego krótkotrwałego wysiłku u osób niezajmujących się zawodowo
sportem i jego wpływu na zdrowie. Co prawda nie jest łatwo wykonywać intensywne ćwiczenia i często wymaga się od osób ćwiczących przełamania własnych słabości i lęku, ale jak
mawiał dr Tabata: „każdy jest w stanie wykonać ten typ treningu, lecz początkujący powinni
zaczynać swoją przygodę z tym typem treningu pod okiem wyedukowanych trenerów, którzy
dostosują odpowiednią intensywność do możliwości ćwiczącego”.
Tabela 12.3. Przykładowe protokoły treningu interwałowego (opracowanie własne na podstawie: Olson31)
Wysiłek/regeneracja

Intensywność

Objętość ćwiczenia

Modalność/metoda

20 sekund / 10 sekund tabata

170% maksimum

4 minuty

ergometr rowerowy

Krótki / 30 HR, 125 BPM

70–90% maksimum

15 rund

ergometr rowerowy

Długi / 90 HR, 125 BPM

70–90% maksimum

4–5 rund

ergometr rowerowy

8 sekund / 12 sekund

>60% maksimum

20 minut

ergometr rowerowy

20 sekund / 10 sekund tabata

170% maksimum

3,5 minuty

ergometr rowerowy

60 sekund / 75 sekund

test Wingate
supramaksymalny

4–6 rund

rowerek + bieżnia

20 sekund / 10 sekund tabata

95% maksimum

4 minuty

przysiady z wyskokiem

60 sekund / 60 sekund

80–95% maksimum

20 minut

ergometr rowerowy

20 sekund / 10 sekund tabata

74% maksimum

16 minut

ćwiczenia z wykorzystaniem
masy własnego ciała, obwód

BPM – uderzeń na minutę (ang. beats per minute)

Przed przystąpieniem do części głównej wysiłku HIIT, jak i przed każdą formą aktywności należy wykonać rozgrzewkę, co zostało szerzej opisane w rozdziale 10. Przykładowa
rozgrzewka powinna trwać ok. 10 minut i zawierać ćwiczenia dynamiczne, bieg w miejscu
oraz ćwiczenia angażujące dużą liczbę grup mięśniowych (pajacyki, przysiady, wypady itd.).

138

12. Trening zdrowotny na podstawie wybranych form fitnessu

Przykładowy trening opierający się na elementach treningu tabata (HIIT)
Zestaw nr 1 – 4 ćwiczenia: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku (4 × 4 min)

Ryc. 12.65. Przeskoki naprzemianstronne w podporze
przodem (ang. mountain climbers)

Ryc. 12.66. Rzut piłką
lekarską

Ryc. 12.67. Praca ze skakanką

Ryc. 12.68. Praca na ergometrze wioślarskim

12.6. Tabata

Zestaw nr 2 – 4 ćwiczenia: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku (4 × 4 min)

Ryc. 12.69. Przysiad z piłką
lekarską
Ryc. 12.70. Bieg bokserski w miejscu

Ryc. 12.71. Pajacyki

Ryc. 12.72. Praca na drabince
koordynacyjnej
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12.7. Trening bez sprzętu
w warunkach domowych
Atrakcyjne oferty klubów fitness sprawiają, że wiele osób korzysta z ćwiczeń na siłowniach.
Czasem jednak względy finansowe, brak czasu na dojazd lub obowiązki domowe nie dają
możliwości, aby skorzystać ze zorganizowanych form aktywności fizycznej. Dlatego też trening domowy pozwala na zachowanie formy poprzez regularne podejmowanie ćwiczeń
przy zminimalizowanym nakładzie środków finansowych. Samodzielne ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała mogą być niezwykle pomocne we wzmacnianiu mięśni na
pierwszym etapie odchudzania, zwłaszcza dla osób z nadwagą i otyłością, które nie powinny
ćwiczyć z dużym obciążeniem ze względu na ryzyko uszkodzenia stawów. Dodatkowo trening w warunkach domowych warto wykorzystać, aby wrócić do aktywności po dłuższej
przerwie lub kontuzji. Niezależnie od celu, intensywności wysiłku i stopnia zaawansowania
podczas ćwiczeń w domu nie można zapominać o właściwym stroju i obuwiu sportowym,
rozgrzewce oraz wykonaniu ćwiczeń rozciągających po ćwiczeniach właściwych. Aby uniknąć
monotonii i nudy podczas podejmowania aktywności fizycznej w domu, warto wykorzystać
do jej uatrakcyjnienia różne sprzęty domowe, takie jak krzesła, stół czy butelki z wodą w roli
obciążenia. Warto mieć na uwadze, że na komfort wykonywania ćwiczeń w domu może
pozytywnie wpłynąć mata fitness, która pomaga uniknąć poślizgów czy też bezpośredniego kontaktu z twardą nawierzchnią. Podstawowym jednak warunkiem dobroczynnego
oddziaływania aktywności realizowanej w domu jest poprawne wykonywanie ćwiczeń, aby
nie doprowadzić do przeciążeń lub urazów, o czym informuje Æ tabela 12.4.
Tabela 12.4. Podstawowe zasady prawidłowego wykonywania ćwiczeń
Zasady prawidłowego wykonywania ćwiczeń

Utrzymanie stawów rąk i nóg w prawidłowej osi i prosty kręgosłup podczas każdego ćwiczenia siłowego
Niedokonywanie przeprostów kolan
Indywidualne podejście do bólu, np. towarzyszącego rozciąganiu, odróżnianie nasilenia normalnego od
świadczącego o wykonywaniu ćwiczenia za mocno lub nieprawidłowo; należy pamiętać, że ostry i nagły ból
powinien być sygnałem do przerwania ćwiczenia, a jeśli nie mija po chwili, ale się nasila, to na wszelki wypadek
warto wybrać się do lekarza

Mimo warunków domowych należy pamiętać, że poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia wzmacniające mięśnie poszczególnych części ciała można uzyskać harmonijny efekt.
W Æ tabeli 12.5 przedstawiono kilka przykładowych ćwiczeń oddziałujących na różne partie
ciała, które można wykorzystać podczas domowego treningu siłowego.
Na podstawie modyfikacji powyższych ćwiczeń oraz wykorzystując ogólnodostępne przedmioty, można wykonać samodzielnie wszechstronny trening. Przykładowy zestaw ćwiczeń
bez sprzętu do wykonania w warunkach domowych ułożony zgodnie z zasadami treningu
zdrowotnego przedstawiono na Æ ryc. 12.73–12.84.

12.7. Trening bez sprzętu w warunkach domowych
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Tabela 12.5. Propozycje ćwiczeń oddziałujących na poszczególne partie ciała do wykonania w warunkach
domowych
Przykładowe ćwiczenia na poszczególne partie ciała

– unoszenie klatki piersiowej
– unoszenie klatki piersiowej ze skrętem tułowia
– unoszenie bioder
Ćwiczenia
– unoszenie nóg w leżeniu bokiem
na mięśnie brzucha – deska bokiem
– deska przodem
– w leżeniu tyłem jednoczesne unoszenie kończyn górnych nad głową i dolnych ponad
podłoże

Ćwiczenia na nogi

– przysiady z obciążeniem i bez obciążenia
– naprzemienne wykroki w przód i w tył
– unoszenie nóg w leżeniu na brzuchu oraz na plecach w różnych płaszczyznach
– wspięcia na palcach
– martwe ciągi
– wskoki i zeskoki ze stopnia

Ćwiczenia na ręce

– pompki klasyczne szerokie i wąskie
– w oparciu przy ścianie, z krzesłem
– różnego rodzaju wyciskania z użyciem butelek z wodą
– deska tyłem z opuszczaniem bioder
– poruszanie się w podporze przodem i tyłem

Ćwiczenia na plecy

– unoszenie do góry nóg oraz górnej części ciała w leżeniu na brzuchu
– w klęku podpartym naprzemienne unoszenie jednocześnie prawej ręki i lewej nogi itp.

A

B

Ryc. 12.73. Przysiad z obciążeniem
(butelka 5 litrów) – A i B
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A

B

Ryc. 12.74. Martwy ciąg (A i B)

A

Ryc. 12.75. Wiosłowanie jednorącz (A i B)

B

12.7. Trening bez sprzętu w warunkach domowych

A

B

Ryc. 12.76. Ugięcia ramion (A i B)

A

Ryc. 12.77. Wyciskanie francuskie (A i B)

B
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A

B

Ryc. 12.78. Wyciskanie oburącz (A i B)

A

B

Ryc. 12.79. Wykroki/wypady (A i B)

12.7. Trening bez sprzętu w warunkach domowych

A

B

Ryc. 12.80. Ugięcia ramion w podporze z wykorzystaniem krzesła (A i B)

A

B

Ryc. 12.81. Przysiad bułgarski z wykorzystaniem krzesła (A i B)
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A

B

Ryc. 12.82. Wyprosty bioder w leżeniu tyłem
z wykorzystaniem krzesła (A i B)

A

B

Ryc. 12.83. Skręty tułowia w siadzie równoważnym (A i B)

A

Ryc. 12.84. Spięcia brzucha (A i B)

B
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12.8. Ćwiczenia z piłkami fit ball

12.8. Ćwiczenia z piłkami fit ball jako forma aktywności
fizycznej wykorzystywana w treningu zdrowotnym
Jedną z form aktywności stosowanych w zajęciach fitness są ćwiczenia z piłkami. Ćwiczenia
te są określane jako fit ball (body ball), ponieważ wykorzystuje się w nich gumową piłkę
w pozycji stojącej, siedzącej (na piłce) lub leżącej. Ćwiczenia wykonywane z piłką pozwalają
na rozluźnienie napiętych mięśni kręgosłupa, zwiększenie stabilności ciała, kształtowanie
postawy, a także relaksację i odprężenie. Ich efektywność w dużej mierze jest uwarunkowana
koniecznością utrzymania równowagi podczas aktywności realizowanych na piłce. Ten typ
zajęć jest wykorzystywany w ćwiczeniach na zdrowy kręgosłup, ponieważ bardzo dużo osób
miewa różne dolegliwości bólowe w obrębie czynnego i biernego układu ruchu. Fit ball cieszy
się dużą popularnością zwłaszcza wśród kobiet, ćwiczenia z piłkami wykorzystuje się również
w zaprogramowanej aktywności kobiet w ciąży i na zajęciach dla seniorów.

12.8.1. Przykładowy zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem piłek
Ryc. 12.85.
Przysiad
z wykorzystaniem
piłki

Ryc. 12.86. Zgięcia
podudzi na piłce
w leżeniu tyłem

Ryc. 12.87. Unoszenie nóg
z piłką w leżeniu tyłem
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Ryc. 12.88. Spięcia brzucha w leżeniu tyłem z piłką trzymaną w rękach

Ryc. 12.89. Przyciąganie kolan do klatki
piersiowej w podporze przodem na piłce

Ryc. 12.91. Spięcia brzucha w leżeniu tyłem na
piłce

Ryc. 12.90. Ugięcia ramion w podporze

Ryc. 12.92. Rozpiętki w leżeniu tyłem na piłce

12.9. Trening siłowy jako forma treningu zdrowotnego
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Ryc. 12.93. Deska przodem
w podporze

Ryc. 12.94. Odwodzenie nogi w tył na piłce
Ryc. 12.95. Przekładanie piłki między
kończynami górnymi i dolnymi ze spięciem
mięśni brzucha

12.9. Trening siłowy jako forma treningu zdrowotnego
Według aktualnych zaleceń treningu zdrowotnego oprócz jednostek treningowych opartych na
wysiłku o charakterze wytrzymałościowym powinno się również wykonywać minimum 2–3 razy
w tygodniu ćwiczenia o charakterze oporowym. Trening siłowy nie jest jedynie środkiem do
kształtowania siły czy masy mięśniowej, ale ma również ważny wpływ na układ morfologiczny, sercowo-naczyniowy, nerwowy, markery biochemiczne i fizjologiczne organizmu czy układ
kostno-stawowy (w postaci zwiększenia masy mineralnej kości, co przeciwdziała osteoporozie
i może zmniejszyć ryzyko upadków oraz złamań w wieku starszym). Właściwie opracowany
trening siłowy pozwala zapobiegać często dziś występującym wadom postawy, ale również
utrzymać odpowiednio wysoki poziom masy mięśniowej organizmu. Masa mięśniowa jest jednym z głównych czynników zwiększających spoczynkową przemianę materii, co może odgrywać
znaczącą rolę w utrzymaniu właściwego poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie. Oprócz
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wyżej wymienionych, pozytywnych efektów regularny trening siłowy wpływa m.in. na poprawę
tolerancji glukozy, wrażliwości insulinowej, profilu lipidowego, wzrost masy mineralnej szkieletu
oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu masy mięśniowej, co zwiększa sprawność organizmu.

12.9.1. Przykładowy zestaw ćwiczeń siłowych
stosowanych w treningu zdrowotnym

B
Ryc. 12.96. Przysiad ze sztangą (A i B)

A

B
Ryc. 12.97. Martwy ciąg (A i B)

A

12.9. Trening siłowy jako forma treningu zdrowotnego

A
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B

Ryc. 12.98. Wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce płaskiej (A i B)

B
A

A

Ryc. 12.99. Wyprosty bioder ze sztangą
w oparciu o ławeczkę (ang. hip thrust) – A i B

B

Ryc. 12.100.
Wiosłowanie
w opadzie tułowia
ze sztangą (A i B)
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A

B

Ryc. 12.101. Wyciskanie sztangi nad głowę w pozycji stojącej (A i B)

A

B

Ryc. 12.102. Podciąganie
na drążku (A i B)

12.9. Trening siłowy jako forma treningu zdrowotnego

A

C

B

Ryc. 12.103. Ugięcia ramion w pozycji stojącej ze sztangą lub hantlami (A, B i C)

A

B

Ryc. 12.104. Wyciskanie francuskie w pozycji siedzącej (A i B)
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Ryc. 12.105. Przyciąganie
kolan do klatki piersiowej
w zwisie na drążku (A i B)

A

B

A

B

Ryc. 12.106. Odwodzenie nogi w tył z wykorzystaniem linki wyciągu dolnego (A i B)

12.9. Trening siłowy jako forma treningu zdrowotnego

A

B

Ryc. 12.107. Unoszenie ramion w przód z wykorzystaniem linki wyciągu dolnego (A i B)

A

B

Ryc. 12.108. Prostowanie ramion z wykorzystaniem linki górnego wyciągu (A i B)
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A

B
Ryc. 12.109. Ściąganie linek górnego wyciągu na bramie (A i B)

12.9. Trening siłowy jako forma treningu zdrowotnego

A

B
Ryc. 12.110. Odwrotne krzyżowanie ramion z wykorzystaniem linek górnego wyciągu (A i B)
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A

B

Ryc. 12.111. Tzw. martwy robak
(ang. dead bug) – A i B

Ryc. 12.112. Deska przodem (ang. plank)

12.10. Ćwiczenia z gumami oporowymi
jako forma aktywności fizycznej
wykorzystywana w treningu zdrowotnym
Z gum oporowych korzysta się najczęściej w czasie zajęć wzmacniających, w których dominują statyczne ćwiczenia mające na celu zwiększenie siły mięśni oraz kształtowanie sylwetki
poprzez realizację aktywności w pozycjach izolowanych, czyli pozycji leżenia lub klęku podpartego. Zastosowanie gum oporowych, podobnie jak innych przyborów, takich jak hantle,
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sztangi, piłki czy step, wpływa na zwiększenie intensywności zajęć. Miały one początkowo
zastosowanie w fizjoterapii, z czasem jednak zaobserwowano wymierne korzyści i rezultaty
pracy na taśmach oporowych także podczas treningu. Gumy oporowe zapewniają ciągłe
napięcie sił działających na mięśnie, a stała kontrola ruchu pomaga opanować prawidłową
technikę ćwiczenia oraz poprawić czucie mięśniowe. Dodatkowo generowanie przez taśmy
oporu we wszystkich kierunkach i płaszczyznach sprawia, że są one ciekawym urozmaiceniem
treningowym dzięki oddziaływaniu na mięśnie nowych bodźców. Na rynku dostępne są różne
rodzaje tego typu akcesoriów, np.: mini band, power band, Thera-Band, taśmy pilates, a przy
wyborze warto dodatkowo zwrócić uwagę na ich obciążenie, gdyż w zależności od oporu
mają one inny kolor, co przedstawiono w Æ tabeli 12.6.
Tabela 12.6. Kolor taśmy i jej intensywność oporu na przykładzie taśm Thera-Band (Owczarek33)
Kolor taśmy

Intensywność oporu taśmy

Żółta

słaba

Czerwona

średnio mocna

Zielona

mocna

Niebieska

bardzo mocna

Czarna

specjalnie mocna

Srebrna

super mocna

Złota

maksymalnie mocna

12.10.1. Przykładowy zestaw ćwiczeń
z wykorzystaniem gum oporowych
Niewątpliwą zaletą gum oporowych jest to, że są lekkie, zajmują niewiele miejsca, przez
co są łatwe w transporcie, i mogą być wykorzystane w treningu niezależnie od poziomu
zaawansowania osoby ćwiczącej. Stanowią zatem alternatywną formę treningu siłowego
możliwą do zastosowania w warunkach domowych. Z powodzeniem można ją stosować
jako uzupełniające ćwiczenia oporowe w treningu zdrowotnym.
A

B

Ryc. 12.113. Mostek biodrowy z odwodzeniem kończyn dolnych (ang. glute bridge) – A i B
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A

B

Ryc. 12.114. Odwodzenie nóg w półprzysiadzie (ang. monster walk) – A i B

A

B

Ryc. 12.115. Odwodzenie kończyny dolnej w tył w pozycji stojącej (A i B)

12.10. Ćwiczenia z gumami oporowymi

A

B

Ryc. 12.116. Odwodzenie kończyny dolnej w tył w klęku podpartym (A i B)

A

B

Ryc. 12.117. Odwodzenie–przywodzenie ramion w podporze przodem (A i B)

B

A

Ryc. 12.118. Martwy ciąg (A i B)
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A

B

Ryc. 12.119. Wyciskanie w pozycji
stojącej z przysiadu (A i B)

A

Ryc. 12.120. Wznos ramion w przód (A i B)

B

12.10. Ćwiczenia z gumami oporowymi

A

Ryc. 12.121.
Odwodzenie ramienia
w bok (A i B)

B

A

B

Ryc. 12.122. Wiosłowanie w siadzie prostym (A i B)

A

Ryc. 12.123. Ugięcia ramion w podporze przodem (A i B)

163

B

164
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A

B

Ryc. 12.124. Uginanie ramion w pozycji stojącej (A i B)

A

Ryc. 12.125. Wyprost ramienia nad głowę (A i B)

B

12.10. Ćwiczenia z gumami oporowymi

A

B

Ryc. 12.126. Rozciąganie gumy oporowej przed klatką piersiową (A i B)

A

B

Ryc. 12.127. Tzw. martwy robak
(ang. dead bug) – A i B
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12.11. Nordic walking jako forma aktywności fizycznej
wykorzystywana w treningu zdrowotnym
Nordic walking jest formą ruchu skierowaną do bardzo szerokiego grona ćwiczących, zróżnicowanych pod względem wiekowym i sprawnościowym, ze względu na zaangażowanie
wielu partii ciała, m.in. mięśni klatki piersiowej, ramion, tułowia i brzucha. Prowadzone
przez Churcha et al. badania wykazały, że w treningu z wykorzystaniem specjalnych kijków
uczestniczy ok. 90% mięśni, a spacer z nimi jest o 40% bardziej efektywny niż bez nich. Inne
korzyści wynikające z wyboru tej formy ruchu to m.in.: poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej, zmniejszenie stężenia cholesterolu w osoczu krwi, stymulowanie przemiany materii
(przy jednoczesnym rozluźnieniu napięcia w karku i ramionach oraz odciążeniu stawów,
Ryc. 12.128.
Nordic walking

Ryc. 12.129. Regulacja wysokości kijków stosowanych
w nordic walking

Ryc. 12.130. Prawidłowo dobrana
wysokość kijków (odpowiedni kąt w stawie
łokciowym)

Ryc. 12.131. Sposób
wbijania kijków oraz
poruszania się z nimi

12.11. Nordic walking
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kręgosłupa i kolan), możliwość zawierania nowych znajomości oraz stosunkowo niski koszt
zakupu sprzętu. Ze względu na swoje walory oraz możliwość aktywnego wypoczynku na
świeżym powietrzu zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych nordic walking
uprawiają zarówno młodzi, dorośli, jak i osoby starsze, a według szacunków tę formę ruchu
stosuje obecnie w naszym kraju ponad 10 mln ludzi.

12.11.1. Przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem kijków
stosowanych w nordic walking

Ryc. 12.132. Wypad w przód w oparciu
o kijki

Ryc. 12.133. Skłony boczne z kijkami
trzymanymi nad głową

Ryc. 12.134. Przysiad w oparciu o kijki
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Ryc. 12.135. Przysiad z kijkami trzymanymi nad głową

Ryc. 12.136. Skip A w oparciu o kijki

Ryc. 12.137. Przeskoki obunóż nad kijkami

Ryc. 12.138. Skłony tułowia z kijkami w przód
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Ryc. 12.139. Pozycja wyjściowa
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Ryc. 12.140. Technika poruszania się
z wykorzystaniem kijków
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Regeneracja powysiłkowa
Systematyczne podejmowanie aktywności fizycznej w formie treningu zdrowotnego czy
też treningu sportowego wymaga odpowiedniego zaplanowania całego procesu. Każdy
trening jest racjonalnie prowadzonym procesem, który odbywa się według określonych
zasad. W osiąganiu odpowiednich zmian adaptacyjnych organizmu na skutek działania
bodźca wysiłkowego istotne jest stosowanie optymalnych proporcji parametrów wysiłku
oraz czasu przerwy. Przerwa w trakcie treningu może mieć różny charakter w zależności od
wykorzystywanych zasobów energetycznych. Ma ona na celu przywrócenie zdolności do
ponownego podjęcia wysiłku według ustalonych założeń. Cały proces treningowy składa się
z 2 naprzemiennie przeplatających się faz. Wyróżniamy fazę wysiłku i wypoczynku (restytucji),
co szczegółowo przedstawiono na Æ ryc. 13.1.
Ryc. 13.1. Aktywny
wypoczynek w trakcie
treningu fizycznego
oraz po nim wspomaga
proces regeneracyjny
(opracowanie własne na
podstawie: Kosendiak24)

Kluczowe w całym procesie treningowym, także w treningu zdrowotnym, jest holistyczne
podejście. Obie fazy, zarówno związana ze stosowaniem bodźców wysiłkowych, jak i wspomaganiem procesów restytucyjnych, muszą ze sobą współgrać i stanowić jedność. Istnieje
wiele działań umożliwiających szybszy powrót do stanu homeostazy. Zbyt duże natężenie
bodźców wysiłkowych może powodować zjawisko przemęczenia lub przetrenowania, więc
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przy nieodpowiedniej fazie restytucji nie osiągniemy odpowiedniego poziomu adaptacji,
a co za tym idzie realizacji postawionych celów treningowych.
Na Æ ryc. 13.2 przedstawiono podstawowe czynniki mogące mieć wpływ na wspomaganie
procesu treningowego, w tym również restytucji powysiłkowej.
Ryc. 13.2. Czynniki kompleksowej
regeneracji organizmu (opracowanie
własne na podstawie: Ciechanowska10,
Chodinow7, Magiera i Walaszek29)

Wypoczynek oznacza powrót wszystkich wskaźników fizjologicznych do wartości spoczynkowych oraz odbudowanie zdolności do wysiłku. Niepełny wypoczynek powoduje
nagromadzenie się zmian wywołanych zmęczeniem i w rezultacie może doprowadzić do
wystąpienia zmęczenia przewlekłego i przetrenowania, które mogą powodować powstanie
oraz rozwijanie się wielu dysfunkcji i chorób. Wypoczynek dzieli się na czynny (aktywny)
i bierny (pasywny).
Czynny wypoczynek polega na lekkim lub umiarkowanym zaangażowaniu grup mięś
niowych, które wcześniej nie brały udziału w wysiłku. Nie wszystkie grupy mięśniowe są
równomiernie obciążone w czasie aktywności. Zaktywizowanie mniej zmęczonych mięśni
przyspiesza regenerację głównych grup mięśni roboczych. Aktywny charakter wypoczynku
obejmuje również wysiłek, w którym zostaje wytworzony kwas mlekowy (wysiłek beztlenowy,
powyżej progu mleczanowego), gdyż lekka aktywność wspomaga cyrkulację płynów i szybszą
odnowę zasobów energetycznych. Przykładem może być sprinter, którego kończyny dolne
wykonują intensywniejszą pracę niż kończyny górne w zakresie przemian beztlenowych,
w związku z czym jego aktywna przerwa może obejmować marsz i lekką pracę kończyn
górnych. Po zakończeniu wysiłku fizycznego bardziej wskazane jest aktywowanie grup mięśni
niebiorących udziału w pracy aniżeli pozostawanie w całkowitym bezruchu. Badania udowadniają, że wypoczynek aktywny jest skuteczniejszy, kiedy stosuje się krótkie przerwy wypoczynkowe. Pozytywne reakcje organizmu na wypoczynek aktywny obserwuje się zarówno
u ludzi młodych, jak i starszych, z tą różnicą, iż u osób młodych więcej korzyści odnosi sfera
motoryczna, z kolei u osób starszych autonomiczna. Również osoby prowadzące sedenteryjny
tryb życia lub mające pracę o charakterze siedzącym albo ciężką pracę umysłową stanowią
grupę, której zalecana jest aktywna forma wypoczynku. Wypoczynek czynny poprawia pracę
układu krążeniowo-oddechowego, nie powodując jego nadmiernego obciążenia. Pozytywnie
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wpływa również na pracę innych układów. Alternatywą dla aktywnej formy wypoczynku
mogą być inne aktywności, np. kolarz w trakcie swojego wypoczynku może uprawiać jogę,
a zawodowy snookerzysta może grać rekreacyjnie w koszykówkę. Aktywność w trakcie
wypoczynku powinna być relatywnie mniejsza niż poziom wykonanej pracy powodującej zmęczenie. W przypadku wystąpienia dużego zmęczenia zbyt intensywna aktywność
w okresie wypoczynku może opóźnić proces regeneracji oraz pogłębić stan niezdolności do
podejmowania cięższego wysiłku (Æ ryc. 13.3). Jednak jeśli wysiłek związany z pracą nie jest
wystarczająco intensywny, bodźcem do regeneracji może okazać się zwiększenie aktywności fizycznej (zwłaszcza w wysiłku umysłowym). Obecna hipoteza tłumacząca zwiększenie
zdolności do pracy poprzez zastosowanie aktywnego wypoczynku opiera swoje założenia
na procesie hamowania w ośrodkach nerwowych zmęczonych mięśni.
Ryc. 13.3. Narastanie zmęczenia powoduje
ograniczenie produktywności organizmu. Zmniejsza
się energia i zainteresowanie wykonywaną
czynnością. W celu regeneracji należy zakończyć
pracę, wprowadzić przerwy wypoczynkowe lub
zmienić charakter pracy (opracowanie własne na
podstawie: Kozioł i Pyrek25)

Wypoczynek bierny stanowi nieaktywną lub mało aktywną formę spędzania czasu. Posiada
mniej zalet w kontekście możliwości regeneracji. Wydłuża czas powrotu zdolności do pracy
oraz nierzadko powoduje zmniejszenie motywacji do podejmowania wysiłku. Rodzajem
takiego wypoczynku jest np. czytanie książki, oglądanie telewizji, gra na komputerze. Jednak
taki wypoczynek nie zawsze jest mniej korzystny. U osób wykonujących ciężką pracę fizyczną
częściej zaleca się wypoczynek bierny. Należy zauważyć, że długie spędzanie czasu w pozycjach
statycznych nie jest zdrowe. Niezależnie od tego, jaką przybieramy pozycję (stojącą, siedzącą,
pochyloną czy leżącą), należy ją co jakiś czas zmieniać. Najkorzystniejszą formą wypoczynku
biernego jest sen. Powinien się on odbywać w optymalnych warunkach, często podlegających
preferencjom osobniczym. Naukowo dowiedziono, że najlepiej jest sypiać przez 8 godzin,
w zacienionym i wyciszonym pomieszczeniu o odpowiedniej temperaturze otoczenia. Zbyt
krótki sen wpływa na obniżenie sprawności motorycznej oraz funkcji poznawczych.

13.1. Odnowa biologiczna
Jedną z form restytucji powysiłkowej stosowanej w procesie treningowym, także w treningu
zdrowotnym, może być odnowa biologiczna. Odnowa biologiczna jest świadomym oddziaływaniem na organizm za pomocą różnorodnych środków, a także z wykorzystaniem warunków środowiskowych w celu przyspieszenia i zoptymalizowania fizjologicznych procesów
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wypoczynkowych. Stosowana jest nie tylko przez zawodowych sportowców i osoby aktywnie
fizycznie, ale również przez inne osoby niezwiązane ze sportem, ludzi zmęczonych pracą
i czynnościami dnia codziennego. Odnowa biologiczna w sporcie powinna być nieodzownym
działaniem włączonym w cykl treningowy, ponieważ optymalizuje procesy wypoczynkowe,
działa profilaktycznie, zmniejsza skutki urazów oraz może być elementem rekonwalescencji.
Stosowanie odnowy biologicznej przez zwykłych ludzi stanowi element wypoczynku mający na celu usprawnienie procesów regeneracji i przywrócenie zdolności do wysiłku
związanego z pracą i życiem codziennym.
Jedną z trafniejszych klasyfikacji środków odnowy biologicznej zaprezentowali autorzy
Awaniesow i Tamałyszew, którzy wyszczególnili 3 rodzaje środków:
– środki pedagogiczne:
• racjonalne programowanie treningowe, odpowiednio do możliwości sportowca czy
zespołu,
• optymalne planowanie mikro-, mezo- i makrocyklów,
• zachowanie proporcji pomiędzy wysiłkiem a wypoczynkiem,
• stworzenie optymalnych warunków do regeneracji fizycznej i psychicznej (np. eliminacja
zmęczenia lub organizacja biernego i aktywnego wypoczynku);
– środki psychologiczne:
• tworzenie odpowiedniego klimatu, warunków i stosunków interpersonalnych w zespole,
drużynie czy klubie sportowym,
• prowadzenie specjalnych form relaksu w celu eliminacji napięcia psychicznego (takich
jak muzykoterapia, trening autogenny),
• proces wykształcenia odporności psychicznej sportowca poprzez współpracę z trenerem,
psychologiem i terapeutą,
• seanse psychoterapeutyczne sportowca w celu wzmocnienia sfery psychicznej i motywacji (np. hipnoza, psychotrening audiowizualny);
– środki medyczno-biologiczne:
• opracowanie optymalnej diety,
• zapewnienie opieki zdrowotnej,
• prowadzenie karty stanu funkcjonalnego sportowca,
• odpowiednio dobrana suplementacja,
• stosowanie metod z zakresu medycyny fizykalnej i fizjoterapii (np. fizykoterapii, balneoterapii, klimatoterapii),
• organizacja leczenia sanatoryjnego.
Właściwe wykorzystanie i dobór środków odnowy biologicznej zależą od indywidualnych
cech i potrzeb człowieka. Skuteczność zabiegów zależy od poprawności ich metodyki. Niestosowanie się do zaleceń zmniejsza szansę optymalnej restytucji i może wpłynąć negatywnie
na zdrowie. W celu zwiększenia efektywności pracy trenerów oraz personelu pracującego
w zakładach odnowy biologicznej sformułowano 7 zasad postępowania fizykalnego w procesach odnowy, które przedstawiono w Æ tabeli 13.1.
W obecnych czasach odnowa biologiczna stała się powszechną metodą wspomagania
regeneracji organizmu. Jej dostępność i charakter wykraczają już daleko poza obszar aktywności sportowej. Stale rozwijają się nowe rozwiązania wspomagające procesy wypoczynkowe,
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Tabela 13.1. Zasady zastosowania środków odnowy biologicznej (źródło: Magiera i Walaszek29)
Zasady stosowania środków odnowy biologicznej

1. Zasada świadomego stosowania środków odnowy
2. Zasada indywidualnego doboru środków
3. Zasada specyficznego doboru środków
4. Zasada stopniowania intensywności zabiegów i ich zróżnicowania
5. Zasada kompleksowego stosowania środków odnawiających
6. Zasada cyklicznego stosowania środków odnowy
7. Zasada systematycznego stosowania środków odnawiających

które rozszerzają możliwość wyboru najkorzystniejszych zabiegów i czynności. Dzięki zjawisku
globalizacji można bez problemu się przemieszczać, co pozwala na aktywny wypoczynek
i turystykę w zmienionych warunkach otoczenia, doznawanie nowych wrażeń i eliminację
monotonii życia. Poddawanie się tym samym zabiegom, mającym na celu wypoczynek, ale
np. w innym kraju, daleko od codziennej rzeczywistości, może zintensyfikować restytucję
organizmu. Globalizacja wpływa także na zwiększanie zakresu możliwości terapeutycznych
poprzez poznawanie nowych zabiegów i wdrażanie ich do własnego życia. Duży udział
w szeroko pojętej odnowie mają zabiegi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, oddziałując
zwłaszcza na sferę psychiczną i pracę z oddechem.
Odnowa biologiczna w większości przypadków opiera się na termoterapii, zatem zabiegi
najczęściej przeprowadza się w saunie i łaźniach. Stosuje się zabiegi lokalnie ogrzewające lub
oziębiające – hydroterapię (temperatura wody) i krioterapię. W celu lokalnego przegrzania
tkanek wykorzystuje się różnorodne zabiegi z zakresu fizykoterapii, zazwyczaj są to naświetlania i różnego rodzaju okłady. Aby lokalnie schłodzić tkanki, przeważnie wykorzystuje się
krioterapię miejscową w postaci nadmuchu zimnego powietrza lub też skroplonych gazów,
np. ciekłego azotu czy CO2, lub okłady chłodzące. Zabiegi z zastosowaniem ciepła poprawiają pracę naczyń krwionośnych i limfatycznych, ułatwiając przepływ płynów w tkankach
i usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Bardzo dobrze sprawdzają się przy
zmęczonych i obolałych mięśniach, w których doszło do wielu mikrouszkodzeń w wyniku
treningu. Dodatkowo mają charakter tonizujący, zmniejszają aktywność układu nerwowego
i napięcia psychicznego.
Zabiegi wykorzystujące niskie temperatury i krioterapia są tematem kontrowersyjnym.
Wraz z postępem EBM (ang. evidence based medicine – medycyna oparta na dowodach
naukowych) z celów ich zastosowania należałoby wykluczyć przyspieszenie regeneracji
i czasu rekonwalescencji po urazach. Niskie temperatury powodują obkurczenie naczyń,
hamują metabolizm tkankowy oraz pobudliwość receptorów nocyceptywnych, dzięki czemu
zmniejsza się poziom bólu oraz następuje redukcja obrzęków. W związku z tym w przypadku
uszkodzenia tkanek połączenie krioterapii z ćwiczeniami wydaje się nie najlepszym pomysłem.
Zwiększenie zakresu ruchu w stawach po uprzednim ich znieczuleniu może powodować
wzrost rozległości uszkodzenia, a w konsekwencji również zwiększyć poziom odczuwanego
bólu. Wtórnym efektem oziębienia tkanek jest ich intensywne przekrwienie, dlatego też
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lepiej od razu wdrożyć terapię z zastosowaniem ciepła niż maskować objawy, opóźniając
tym samym procesy gojenia tkanek. Niemniej jednak zimno pobudza autonomiczny układ
nerwowy, dzięki czemu zwiększa się mobilizacja organizmu do działania i zmniejsza uczucie
zmęczenia. Następuje wyrzut hormonów, dzięki którym poprawiają się funkcje poznawcze,
np. koncentracja uwagi oraz samopoczucie. Regularne stosowanie zabiegów z zakresu krioterapii ogólnoustrojowej oraz morsowanie działa hartująco na organizm, zwiększając jego
adaptację do zimna i odporność na infekcje. Ponadto poprzez zmniejszenie metabolizmu
komórkowego przypisuje się takim zabiegom efekt odmładzający. Morsowanie przedstawiono na Æ ryc. 13.4.

Ryc. 13.4. Regularne kąpiele w zimnej wodzie poprawiają odporność

Na efekty zabiegów o charakterze elektroleczniczym ma wpływ ich rodzaj oraz zastosowany bodziec. Znajdują one zastosowanie przy zmniejszaniu dolegliwości bólowych,
powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych i przekrwienie tkanek, przyspieszając proces
regeneracji, oraz mogą stanowić metodę wspomagającą kształtowanie siły i masy mięś
niowej (Æ ryc. 13.5). Najczęściej wykonywanym zabiegiem elektroleczniczym w sporcie
jest elektrostymulacja, polegająca na wywołaniu skurczów mięśni w celu przyspieszenia
restytucji powysiłkowej.
Ryc. 13.5. Zabieg elektroleczniczy
z zastosowaniem prądów TENS w celu
przyspieszenia restytucji powysiłkowej
mięśni (źródło: https://pl.freepik.
com/darmowe-zdjecie/fizjoterapeutastosujacy-elektrostymulacje-w-fizjoterapiido-nogi-mlodej-kobiety_1492591.
htm#page=1&query=tens&position=2)
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Innymi zabiegami z zakresu medycyny fizykalnej stosowanymi w odnowie biologicznej są:
ultradźwięki, np. wykorzystujące falę akustyczną (mechaniczną), światło (np. promieniowanie
podczerwone, nadfioletowe, spolaryzowane), biostymulacja laserowa, pole magnetyczne
i elektromagnetyczne, zabiegi z zakresu wodolecznictwa oraz fala uderzeniowa – fala mechaniczna generowana za pomocą podciśnieniowego aplikatora.
Niektóre formy terapii są mocno powiązane z leczeniem uzdrowiskowym, którego celem
jest leczenie chorób przewlekłych, rehabilitacja, utrwalanie uprzednio uzyskanych wyników
leczniczych oraz zwiększenie zdolności adaptacyjnych i restytucji organizmu. Uzdrowiska to
miejscowości o korzystnym i leczniczo oddziałującym klimacie, pięknej przyrodzie o bogatych
zasobach naturalnych tworzyw leczniczych, wód mineralnych i peloidów oraz posiadające
zorganizowaną ochronę zdrowia, zakłady lecznicze, sanatoria, zakłady kąpielowe i fizykalne
czy pijalnie wód.
Zabiegi zaliczające się do tego rodzaju wypoczynku, poza powszechnymi zabiegami fizyko
terapeutycznymi, to: klimatoterapia – leczenie czynnikami klimatycznymi, balneoterapia
– leczenie z zastosowaniem naturalnych tworzyw leczniczych w postaci kąpieli, okładów,
wziewów (aerozoloterapia) oraz terapii pitnej (krenoterapia), hydroterapia – leczenie z zastosowaniem wód (kąpiele, polewania), helioterapia – leczenie z zastosowaniem promieni
słonecznych, leczenie dietetyczne i suplementacyjne, ziołolecznictwo, leczenie farmakologiczne, leczenie ruchem (kinezyterapia) oraz fizjoprofilaktyka i wychowanie zdrowotne.
Najlepsze efekty przynoszą terapie łączone. Ze względu na szeroką ofertę zabiegową coraz częściej wykorzystuje się leczenie uzdrowiskowe w odnowie biologicznej sportowców.
W niektórych krajach, kładących szczególny nacisk na sport kwalifikowany, istnieje mnóstwo
placówek restytucyjno-rehabilitacyjnych dla tej grupy zawodowej, które zyskują popularność
również w Polsce.
Najbardziej popularnym i uniwersalnym środkiem w procesie regeneracji zarówno ludzi
zdrowych, jak i chorych jest masaż. Masaż określa się jako zespół różnych zabiegów manualnych oddziałujących w sposób mechaniczny na aparat ruchu, mogący wpływać na wszystkie
układy ciała oraz na sferę psychiczną i duchową człowieka. Elementarne zasady i techniki
masażu stosowanego w sporcie, rekreacji czy pielęgnacji ciała opierają się na założeniach
masażu klasycznego. Podstawowymi technikami masażu są: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie,
wyciskanie, wibracja oraz wstrząsanie.
Nie należy mylić zabiegu masażu z terapią manualną, choć granica między obiema formami
bywa płynna. Terapia manualna stanowi bardziej precyzyjną formę oddziaływania leczniczego,
wymaga większej wiedzy i umiejętności, dotyczy zarówno tkanek miękkich, jak i twardych,
nie ogranicza się wyłącznie do aparatu ruchu.
W sporcie metodyka masażu różni się w zależności od dyscypliny i zadań, które ma spełnić
trening. W doborze odpowiednich technik uwzględnia się specyfikę obciążeń, cykl treningowy
oraz indywidualne potrzeby zawodnika. Masaż sportowy dzieli się na: masaż treningowy,
masaż przed zawodami, masaż startowy, masaż powysiłkowy (w tym międzywysiłkowy)
i masaż podtrzymujący. Poprzez adekwatne bodźce masaż może działać odprężająco lub
mobilizująco, zmniejszać napięcie psychiczne lub pobudzać, regulować napięcie mięśniowe,
zwiększać odporność organizmu na niesprzyjające warunki środowiskowe oraz podnieść
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gotowość organizmu zawodnika do podejmowania kolejnego wysiłku. Odpowiednio przeprowadzony masaż stanowi skuteczny środek profilaktyki przeciążeń i urazów sportowych.
Masaż może być wykonywany manualnie (masaż leczniczy albo relaksacyjny) – wtedy
czynnikiem sprawczym są ręce terapeuty lub masażysty – albo za pomocą przyrządów (masaż
wibracyjny lub pneumatyczny). Masaż może zostać przeprowadzony w środowisku wodnym,
gdzie czynnikiem wprowadzającym bodziec do organizmu jest ciśnienie wody (natryski, bicze).
Aby urozmaicić zabieg masażu i zintensyfikować pożądany efekt, często stosuje się dodatkowe elementy terapeutyczne w postaci np. gorących kamieni, baniek chińskich, aromatów
i olejków, różnych środków poślizgowych o konkretnej specyfice, dźwięku, a nawet kolorze.
Alternatywną metodę masażu stanowi automasaż za pomocą własnych rąk lub przyborów
i przyrządów wszelkiego rodzaju (takich jak rolki, piłeczki, wałki, narzędzia, masażery ręczne).
Stosowanie metod ruchowych w procesie regeneracji powysiłkowej oraz odnowie biologicznej stanowi bardzo ważny czynnik powrotu optymalnych funkcji fizjologicznych. W zależności od rodzaju zmęczenia, momentu jego wystąpienia, charakteru przeciążeń i właściwości
osobniczych dobiera się odpowiednie środki usprawniania za pomocą ruchu. Ćwiczenia
w systemie odnowy biologicznej mają na celu przywrócenie fizjologicznych właściwości
tkanek, które w wyniku nadmiernej kumulacji obciążeń mogą wykazywać nadmierną lub
zbyt słabą aktywację.
Przywracanie homeostazy polega na wykluczeniu tzw. słabego ogniwa oraz normalizacji
napięcia i elastyczności tkanek miękkich. Istnieje wiele ćwiczeń i metod treningowych oraz
terapeutycznych, które znajdują zastosowanie w regeneracji powysiłkowej zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Uwzględniając charakter przeciążeń, należy brać
pod uwagę czas spędzany przy konkretnych czynnościach. Jeżeli dana osoba spędza dużo
czasu w pozycjach statycznych, np. siedząc, a jej aktywność fizyczna opiera się na sportach
niepowodujących cyklicznych wstrząsów kręgosłupa, np. pływaniu czy jeździe na rowerze,
pozbawia się tym samym naturalnej zdolności kręgosłupa do amortyzacji, co zaburza dynamikę płynów w tym obszarze, przyspieszając procesy degeneracyjne. Taka osoba w procesie
wypoczynku powinna wdrożyć aktywności mające na celu cykliczne obciążanie i odciążanie
kolumny kręgosłupa, takie jak spacer czy lekki bieg. Posługując się powyższym przykładem,
można zauważyć, jak ważny jest całościowy obraz aktywności człowieka, nie tylko w ciągu
godziny czy dnia, ale również w perspektywie przedziałów czasowych, a nawet całego życia.
Oprócz podstawowych ćwiczeń można wyszczególnić metody relaksacyjne takie jak
trening autogenny Schultza czy ćwiczenia według Jacobsona, których głównym zadaniem
jest poprawa koncentracji i obniżenie napięcia psychosomatycznego. System ćwiczeń rozciągających, zwanych stretchingiem, stosuje się w celu przywrócenia lub zwiększenia elastyczności tkanek, a więc zwiększenia wydolności mięśni i możliwości ruchowych. Główną zasadą
stretchingu jest seria: napięcie – rozluźnienie – rozciągnięcie. U podłoża zastosowanych
czynności znajdują się reakcje fizjologiczne odruchu na rozciąganie. Skutecznym zabiegiem
powodującym utrzymanie osiągniętej ruchomości jest nałożenie czynności (funkcji) w nowym zakresie ruchu. Zabieg ten powoduje świadome zaangażowanie konkretnych struktur
i dzięki zjawisku neuroplastyczności modyfikuje stary schemat ruchowy, tworząc nowy
wzorzec. Aby uzyskać efekt stretchingu, można stosować wiele technik opierających się na
zjawiskach neurofizjologicznych lub systemy ćwiczeń, np. jogę. Często lepsze efekty uzyskuje
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się przy terapii łączonej, np. z zastosowaniem ciepła. Coraz popularniejsze stają się metody
mające ułatwić efekt rozciągnięcia i przywrócenia elastyczności tkanek, są to: rolowanie,
flossing czy masażery ręczne typu massage gun (Æ ryc. 13.6).
Ryc. 13.6. Masażer ręczny typu massage gun
(źródło: https://www.freepik.com/)

Wśród metod specjalnych warto wspomnieć o kinesiotapingu, czyli plastrowaniu dynamicznym. Ta japońska metoda polega na oklejaniu specjalnymi taśmami wybranych części
ciała, zgodnie z założeniami i metodyką, w celu wspomagania procesów usprawniania w wielu
dysfunkcjach. Stanowi metodę uzupełniającą, której zaletą jest dostarczanie bodźców terapeutycznych przez cały czas trwania aplikacji. W zależności od miejsca umieszczenia taśma
potrafi utrzymywać się nawet do 7 dni. Plastrowanie bazuje na samoleczeniu organizmu oraz
jest zgodne z zasadami kinezjologii.
Stosunkowo młodym elementem znajdującym zastosowanie w regeneracji i rekonwales
cencji jest tlenoterapia hiperbaryczna, która w środowisku sportowym zwana jest często
legalnym dopingiem. Zabieg przeprowadza się w specjalnej komorze hiperbarycznej. Tlenoterapia hiperbaryczna ma wiele korzyści: przyspiesza regenerację po wysiłku, zmniejsza stan
zapalny i redukuje obrzęki, poprawia metabolizm komórkowy, zmniejsza odczucie zmęczenia,
zwiększa wydolność organizmu, działa bakteriobójczo, eliminuje efekt zakwaszenia mięśni.
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Sposób odżywienia organizmu ma istotny wpływ na szybkość i jakość regeneracji, zwłaszcza
po intensywnym wysiłku. Prawidłowy bilans składników odżywczych zapewnia optymalne funkcjonowanie układów organizmu, energię oraz ciągłość procesów metabolicznych
(Æ ryc. 13.7). U osób podejmujących trening zdrowotny lub jakąś aktywność fizyczną kwestie
racjonalnego odżywiania są równie istotne. W wyniku zwiększenia aktywności fizycznej wydatek energetyczny organizmu wzrasta, a zmniejsza się zasób makro- i mikroelementów wchodzących w skład wszelkich przemian metabolicznych. Nieodpowiednia podaż płynów i innych
składników odżywczych może prowadzić do zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
organizmu. Jeśli wysiłek jest podejmowany dłużej niż zasoby własne organizmu są w stanie
go kompensować, należy wdrożyć odpowiednie żywienie już w czasie aktywności, treningu
czy zawodów sportowych.
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Ryc. 13.7. Zbilansowana dieta jest konieczna w celu optymalnej regeneracji uszkodzonych tkanek oraz
zachowania zdrowia (źródło: https://www.freepik.com/free-photo/elevated-view-healthy-breakfast-whitebackground_3140389.htm#page=1&query=dieta&position=29)

Sposób żywienia osób aktywnych fizycznie stale jest przedmiotem badań. Wraz z aktywnością fizyczną stanowi główny determinant zdrowia. Odpowiedni sposób żywienia jest
uwarunkowany wieloma czynnikami i coraz częściej wymaga interwencji specjalistów. Rodzaj
podejmowanego wysiłku, wiek, płeć, typ somatyczny, czas trwania aktywności, warunki klimatyczne, choroby współistniejące, indywidualne preferencje itp. to tylko niektóre czynniki,
które mogą mieć wpływ na odżywianie.
Według zebranych i przeanalizowanych danych w 2019 r. najczęściej popełnianymi błędami żywieniowymi Polaków były: nieregularność spożywania posiłków, zbyt małe spożycie
warzyw i owoców, kasz, ryb, mleka i jego przetworów oraz zbyt duża konsumpcja mięsa,
soli, cukru i słodyczy, napojów słodzonych oraz alkoholu. Istnieje zatem konieczność stałego
monitorowania realizacji przez Polaków zaleceń żywieniowych w praktyce oraz prowadzenia
efektywnej edukacji żywieniowej.
Komponując nasz jadłospis, należy mieć na uwadze zasady zdrowego żywienia opracowane
przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). W 2009 r. podstawą piramidy zdrowego żywienia
stała się aktywność fizyczna, element niezbędny w profilaktyce wszelkich chorób, zachowaniu
zdrowia i dobrego samopoczucia. W 2016 r. piramida żywienia dla osób dorosłych przyjęła
obecną formę. Najnowsza jej aktualizacja pojawiła się 2019 r., rozdzielając i uzupełniając zalecenia dotyczące dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz osób starszych. Dla osób dorosłych
podstawą piramidy nadal jest aktywność fizyczna, drugie w kolejności są warzywa i owoce oraz
woda, które wyparły produkty zbożowe na miejsce trzecie. Czwartą lokatę zajmują produkty
mleczne. Na przedostatnim miejscu znajdują się mięso, jaja, ryby oraz nasiona strączkowe. Na
wierzchołku piramidy umieszczono nasiona, orzechy i tłuszcze. Nowość stanowią zioła, które
zostały uwzględnione poza piramidą, oraz herbata i kawa. Pod uwagę wzięto również ograniczone spożycie cukru i soli. Piramidy zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży (4–18 lat) oraz
osób starszych różnią się w niewielkim stopniu.
W celu usystematyzowania wiedzy i realizacji sposobu odżywiania w Æ tabeli 13.2 przedstawiono zasady zdrowego żywienia dla osób dorosłych.
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Tabela 13.2. Podstawowe zasady zdrowego żywienia dla osób dorosłych według IŻŻ49 (https://ncez.pl/abczywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej-dla-osob-doroslych)
Podstawowe zasady zdrowego żywienia dla osób dorosłych według IŻŻ

1. Spożywaj posiłki regularnie (4–5 posiłków co 3–4 godziny)
2. Warzywa i owoce jedz jak najczęściej i w jak największej ilości, co najmniej w objętości równej połowie tego,
co jesz. Pamiętaj o właściwych proporcjach: 3/4 – warzywa i 1/4 – owoce
3. Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste
4. Codziennie pij co najmniej 2 duże szklanki mleka. Możesz je zastąpić jogurtem, kefirem i (częściowo) serem
5. Ograniczaj spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów mięsnych) do 0,5 kg/tydzień.
Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja
6. Ograniczaj konsumpcję tłuszczów zwierzęcych. Zastępuj je olejami roślinnymi
7. Unikaj spożywania cukru i słodyczy (zastępuj je owocami i orzechami)
8. Nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli. Używaj ziół – mają cenne składniki i poprawiają smak
9. Pamiętaj o piciu wody, co najmniej 1,5 l dziennie
10. Nie spożywaj alkoholu

W kontekście odżywiania warto wspomnieć o suplementacji. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi dostarczenie odpowiedniej ilości energii i składników odżywczych
determinuje prawidłowy rozwój każdego człowieka. W zdrowej zbilansowanej diecie dodatkowe wspomaganie nie jest konieczne. Wszystkie niedobory można skutecznie uzupełniać,
stosując zasady racjonalnego żywienia i spożywając naturalne produkty. U osób uprawiających sport, w szczególności sport zawodowy, zwiększa się zapotrzebowanie na energię
i składniki pokarmowe. Wynika to z utraty składników mineralnych, wody i elektrolitów
w trakcie intensywnego wysiłku, a także z odnowy biologicznej. W przypadku niedoborów
potwierdzonych przez lekarza lub dietetyka lub w niektórych jednostkach chorobowych
i stanach zdrowotnych (takich jak ciąża) specjalista może zalecić suplementy diety. Obecnie dostęp do suplementów i wszelkich odżywek jest bardzo powszechny. Aktywne życie
zawodowe nie zawsze umożliwia przygotowanie odpowiednio zbilansowanych posiłków.
W związku z tym ludzie coraz częściej sięgają po różnego rodzaju substancje bioaktywne
lub szybkie w przygotowaniu środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
W sporcie suplementacja jest często elementem niezbędnym. Pokrycie zwiększonego zapotrzebowania zawodnika na energię i składniki odżywcze wymagałoby spożycia kilkakrotnie
większej masy produktów spożywczych, w tym płynów. Jednak taka ilość pokarmu niekorzystnie wpływałaby na jego dyspozycję, powodując niejednokrotnie wiele problemów, dlatego
zaleca się, aby sportowcy spożywali posiłki lekkostrawne i o małej objętości. Doskonałym
rozwiązaniem wydają się tutaj właśnie suplementy i wszelkiego rodzaju odżywki. Suplementacja przyczynia się również do przyspieszenia restytucji powysiłkowej i odbudowy
uszkodzonych tkanek oraz szybszego osiągania oczekiwanych efektów, np. wzrostu siły
i masy mięśniowej, wydolności czy koncentracji. Do najczęściej stosowanych zalicza się suplementy: węglowodanowe, białkowe, antykataboliczne i anaboliczne, pobudzające i zwiększające koncentrację, reduktory tłuszczu, termogeniki, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały,
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regeneratory stawów oraz zamienniki posiłków. Stosując jakąkolwiek suplementację, należy
mieć na uwadze, że musi być to uzasadnione. Zarówno niedobór, jak i nadmiar składników
pokarmowych i minerałów może przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia. U osób podejmujących trening zdrowotny nie jest konieczne sięganie po suplementy. Głównym celem
tych działań nie jest wynik sportowy, jak ma to miejsce w sporcie klasyfikowanym, a zdrowie
i pomnażanie potencjału zdrowotnego. W tej sferze oddziaływań racjonalnie podejmowana
aktywność fizyczna na podstawie zasad treningu zdrowotnego oraz właściwy sposób odżywiania się z wykorzystaniem zasad zdrowego żywienia są wystarczające.

13.3. Rekreacja, turystyka i nordic walking
jako element świadomego wypoczynku
Termin rekreacja wywodzi się z łacińskiego słowa recreo i oznacza m.in. tworzyć na nowo,
odżywiać, wzmacniać, orzeźwiać. W Polsce od XVII w. rekreacja była związana z aktywnym
wypoczynkiem. Niecały wiek później wprowadzono podział między rekreacją w czasie nauki
a rekreacją ruchową związaną z edukacją fizyczną. Aktualna terminologia pochodzi z ustawy
o kulturze fizycznej z 1996 r. W tym akcie normatywnym rekreacja ruchowa jest definiowana jako forma aktywności fizycznej podejmowana dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Rekreacja odgrywa zatem rolę wypoczynku i regeneracji oraz stanowi element
oderwania się od życia codziennego i monotonii, będących źródłem zmęczenia. Przykładowe
formy rekreacji ruchowej przedstawiono na Æ ryc. 13.8. Rekreację charakteryzują następujące elementy: aktywność (fizyczna, umysłowa, społeczna, emocjonalna), dobrowolność,
przyjemność, zadowolenie i satysfakcja. W powyższe ramy można wpisać turystykę pieszą,
w tym chodzenie z kijami, zwane nordic walking, czyli jedną z form treningu zdrowotnego.

Ryc. 13.8. Rekreacja ruchowa obejmuje wszelką dobrowolną i niewymuszoną aktywność fizyczną (źródło:
https://www.freepik.com/free-vector/people-flat-fitness-set_4016943.htm#page=2&query=physical+activity&
position=46)

Ludzie spędzają swój czas wolny na wiele możliwych sposobów. Jedni starają się wykorzystać
go w sposób aktywny, a inni w sposób bierny. Dla różnych grup społecznych czas wolny
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ma inne znaczenie, niejednokrotnie sposób jego spędzania zależy od statusu materialnego
i wykształcenia. Ludzie, którzy nie spędzają czasu wolnego aktywnie, częściej sięgają po
używki, co może mieć negatywne skutki zdrowotne.
Świadomy wypoczynek jest powiązany z pewnymi wymaganiami. Niejako zmusza do
zaangażowania psychicznego i fizycznego. Człowiek realnie odczuwa potrzebę wypoczynku
i stara się wybrać jego najlepszą formę. Dobór środków wypoczynku powinien zależeć od
rodzaju i wielkości obciążenia pracą. Korzystną alternatywą dla wypoczynku biernego oraz
czynnego jest właśnie rekreacja i turystyka. Różne źródła wyróżniają kilka form tych aktywności: od zupełnie lekkich (w formie gier i zabaw ruchowych), poprzez rekreację sportową,
turystykę aktywną, sportową i kwalifikowaną, aż do turystyki ekstremalnej. Terminologia
tych aktywności nie jest jednoznacznie sprecyzowana. Stopień trudności danej formy wypoczynku zależy od subiektywnej oceny jednostki, jednak nie powinien on nadmiernie obciążać
organizmu, a stanowić odskocznię od codziennej rutyny, dając poczucie świeżości, podnosić
samopoczucie i odbudowywać zasoby wewnętrzne.
Za aktywną postawę wypoczynku, jak również formę wspomagającą turystykę, uznaje
się nordic walking. Opisywana dyscyplina jest połączeniem klasycznej techniki narciarstwa
biegowego oraz marszu. Może być traktowana jako aktywność fizyczna rekreacyjna lub
sportowa. Głównym celem ćwiczenia jest zaangażowanie mięśni, które nie są używane podczas standardowego spaceru. Technikę nordic walking można podsumować jako ulepszenie
normalnego huśtania ramion, które występuje podczas chodzenia, z dodatkiem specjalnie
zaprojektowanych kijków wykonanych z włókna węglowego lub szklanego, które są trwałe,
lekkie i nie wibrują, gdy kij uderzy o ziemię. Aktywność jest łatwa do opanowania i bezpieczna.
Dużą zaletą nordic walkingu jest fakt, że mogą go uprawiać osoby w każdym wieku i będące
na różnym poziomie wydolności i sprawności.
Nordic walking stanowi mniej angażującą organizm dyscyplinę sportową niż bieganie,
jednakże równie pozytywnie wpływa na zdrowie oraz kondycję fizyczną. Nie wymaga dużego
nakładu finansowego, a przynosi wiele korzyści zdrowotnych, gdyż jak wiadomo aktywność
fizyczna stanowi główny czynnik warunkujący zdrowie człowieka. Posiada również pozytywny
wpływ na kondycję psychiczną oraz pozwala zredukować wysoki poziom stresu.
Fizyczne korzyści płynące z nordic walkingu i pożądane efekty można osiągnąć, dokładnie
wykonując ćwiczenie, szczególnie na początkowych etapach nauki „chodzenia z kijkami”.
Opanowanie techniki i podstaw nordic walkingu jest niezbędne, dlatego rola instruktorów
jest tu bardzo istotna. Ponadto instruktorzy działają jako promotorzy aktywności, liderzy
i organizatorzy. Ich kluczową rolą jest promowanie nordic walkingu poprzez różne strategie,
motywowanie ludzi do regularnych ćwiczeń, rozwijanie i wzmacnianie więzi społecznych,
wywieranie wpływu na poziom zadowolenia z aktywności.
Jednym z ważnych aspektów nordic walkingu jest jego pozytywny wpływ na zdrowie
fizyczne. Dowody naukowe sugerują, że podczas takiego marszu występuje większa intensywność chodzenia ze względu na aktywne stosowanie kijów, co skutkuje zwiększonym
zaangażowaniem górnej części ciała. Nordic walking zwiększa zużycie tlenu średnio o 20%,
wydatek kaloryczny o 22% i odpowiedź tętna o 16% w porównaniu z normalnym chodzeniem,
bez zauważalnego wzrostu wysiłku.
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Metody mobilizacji tkanek
w aktywności fizycznej
Wykonywanie czynności ruchowych wymaga od człowieka odpowiedniej ruchomości tkanek i stawów. Mała aktywność fizyczna oraz siedzący tryb życia nie sprzyjają zachowaniu
siły i wytrzymałości włókien mięśniowych oraz powięzi, a także ruchomości w stawach.
Większość czynności dnia codziennego nie wymaga dużej mobilności stawów. Czasami
jednak trzeba wykonać aktywności niestandardowe, wymagające większego zakresu ruchu
niż wykorzystywany na co dzień, takie jak wieszanie firanek, dłuższe klęczenie, przenoszenie
ciężkiego przedmiotu. Czynności takie mogą spowodować rozciągnięcie tkanek. Zgodnie
z mechaniką stawów rozciągnięte struktury muszą wygenerować większą siłę skurczu, aby
powrócić do pozycji wyjściowej. Tkanki, które nie są zaadaptowane do większych obciążeń,
ulegają uszkodzeniom, co może wiązać się z powstawaniem przeciążeń, urazów lub kontuzji.

14.1. Stretching
Rozciąganie (ang. stretching) samo w sobie nie jest dobrą alternatywą ruchu. Powoduje mikro
uszkodzenia tkanki, przez co osłabia strukturę włókien mięśniowych i więzadłowych oraz
torebkę stawową. Bez odpowiedniej regeneracji oraz wzmacniania rozciągniętych struktur,
a także ze względu na brak kontroli w końcowym zakresie ruchu przy wystąpieniu nagłego
obciążenia tkanek łatwo może dojść do urazu. Każdy uzyskany stopień ruchomości powinien
iść w parze z funkcją w nowym zakresie ruchu, gdyż układ nerwowy musi dostosować się
do nowego wzorca i możliwości ruchowych. Należy wzmacniać mięśnie w pełnym zakresie
ruchu, aby móc wykorzystać cały ich potencjał, a nie tylko jego część, oraz zapobiegać w ten
sposób występowaniu kontuzji.
Fizjologiczna ruchomość w stawach człowieka jest kwestią indywidualną, dostosowaną
do czynności najczęściej wykonywanych w ciągu dnia. Nauka nowych czynności ruchowych
pozwala na uzyskiwanie kolejnych umiejętności, również tych związanych z mobilnością. Im
częściej wzorzec ruchowy jest powtarzany, tym silniejszy występuje zapis w ośrodkowym
układzie nerwowym. Określenia „pamięć mięśniowa” można użyć właśnie w przypadku
reedukacji utraconej ruchomości, ale tylko w przypadku, kiedy engram pamięci ruchowej
jest istotny.

190

14. Metody mobilizacji tkanek w aktywności fizycznej

Po co zatem się rozciągać? Głównym celem rozciągania jest poprawa gibkości organizmu,
obecnie częściej określanej jako mobilność, czyli możliwość wykonywania ruchu o jak najlepszej jakości. Ciało człowieka jest ekonomiczne, dąży do wykonywania najlepszych wzorców
ruchowych jak najmniejszym kosztem energetycznym. Rozciąganie pomaga rozluźnić zmęczone mięśnie po treningu, przyczyniając się do przyspieszenia ich regeneracji (Æ ryc. 14.1).
Elastyczna tkanka wpływa na napięcie mięśniowe, a także na kinestetyczne czucie własnego
ciała, co przyczynia się do zmniejszenia możliwości wystąpienia urazu oraz pozwala zwiększyć
zdolność do świadomej relaksacji. Tonizacja napięcia mięśniowego może mieć również wpływ
na redukcję bólu, stanu zapalnego oraz obrzęków. W zależności od metody mobilizacji tkanek
efekt może być odmienny. W jednostce treningowej należy dostosować charakter mobilizacji
do celu, który pragnie się uzyskać. Na początku treningu mobilizacja będzie miała za zadanie
przygotować tkanki do aktywności. W trakcie i na koniec treningu może stanowić element
aktywnego wypoczynku i restytucji powysiłkowej. Niekiedy cała jednostka treningowa
może przybierać formę ćwiczeń wzmacniająco-rozciągających, np. zajęcia typu mobility,
stretching, gimnastyka czy joga.

Ryc. 14.1. Rozciąganie pomaga rozluźnić zmęczone mięśnie po treningu, przyczyniając się do przyspieszenia
ich regeneracji (źródło: https://www.freepik.com/free-vector/set-flexible-people-various-positions_4530344.
htm#page=1&query=stretching&position=0)

Efektywność zastosowanych metod mobilizacji tkanek miękkich zależy od rodzaju danej
techniki, czasu stosowania ćwiczeń, regularności oraz indywidualnych cech ćwiczącego.
Ćwiczenia rozciągające często poprzedza się rozgrzewką lub metodami fizykalnymi podnoszącymi temperaturę ciała, gdyż sprzyja to uelastycznieniu tkanek i przygotowaniu ich
do obciążenia.
Wśród podstawowych technik rozciągających można znaleźć:
– rozciąganie pasywne (bierne) – w tej metodzie siłę rozciągającą zapewnia druga osoba lub
przyrząd, a pozycje do ćwiczeń są statyczne;
– rozciąganie statyczne – polega na rozciąganiu mięśni powoli i stopniowo do maksymalnego
bezbolesnego zakresu ruchu i przytrzymania pozycji przez określoną ilość czasu;

14.1. Stretching
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– rozciąganie balistyczne – technika ta wykorzystuje ruchy wahadłowe i gwałtowne;
– rozciąganie z wykorzystaniem technik energii mięśniowej (poizometryczna relaksacja
mięśniowa, aktywne hamowanie i inne).
Głównym założeniem rozciągania statycznego, najpopularniejszej techniki stretchingu, jest
kombinacja czynności: napięcie – rozluźnienie – rozciągnięcie. Jedną z propozycji schematu
wykonania tego typu ćwiczeń rozciągających przedstawiono w Æ tabeli 14.1.
Tabela 14.1. Schemat przeprowadzania stretchingu statycznego (źródło: Magiera i Walaszek11)
Czynność

Wykonanie

Napięcie

statyczne napinanie mięśnia 10–30 sekund

Rozluźnienie

maksymalne rozluźnienie mięśnia 2–3 sekund

Rozciągnięcie

spokojne i łagodne rozciąganie mięśnia (bez wywoływania bólu) przez 10–30 sekund

Niewskazane jest stosowanie stretchingu statycznego przed wykonywaniem intensywnych ćwiczeń fizycznych. Wykazano, że powoduje on mikrouszkodzenia tkanek, osłabiając
narząd ruchu i narażając go na kontuzje. Przed ćwiczeniami lepszy jest stretching dynamiczny (balistyczny), który może zostać potraktowany jako element rozgrzewki.

14.1.1. Wybrane ćwiczenia rozciągające – stretching statyczny
Do innych metod rozluźniania mięśniowo-powięziowego można zaliczyć techniki energizacji mięśniowej (TEM), np. technikę PIR (poizometryczną relaksację mięśniową) i RI
(ang. reciprocal inhibition – hamowanie reciprokalne), ale także rolowanie, flossing czy systemy

Ryc. 14.2. Rozciąganie mięśni pośladkowych

Ryc. 14.3. Rozciąganie grupy mięśni zginaczy bioder
oraz mięśni grupy przedniej uda
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Ryc. 14.4. Ukłon japoński

Ryc. 14.5. Rozciąganie tylnych
grup mięśniowych kończyny
dolnej – siad płotkarski

Ryc. 14.6. Rozciąganie tylnej grupy kończyn
dolnych
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Ryc. 14.7. Rozciąganie grupy mięśni
zginaczy bioder

Ryc. 14.9. Mobilizacja zgięciowo-wyprostna tułowia (koci
grzbiet)

Ryc. 14.8. Rozciąganie mięśni
przywodzicieli w głębokim przysiadzie

treningowe, takie jak np. joga. Skutecznym uzupełnieniem relaksacji tkanek jest również masaż i metody fizykalne. Jednak w celu utrzymania odpowiedniego zakresu ruchu nie wystarczy
tylko rozluźnić napięte struktury, ale trzeba świadomie utrzymywać uzyskaną ruchomość
w trakcie codziennych aktywności.
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Ryc. 14.10. Rozciąganie bocznej strony tułowia

Ryc. 14.11. Rozciąganie przedniej grupy mięśni
klatki piersiowej

Ryc. 14.12. Rozciąganie tylnej grupy mięśni
barków

Ryc. 14.13. Rozciąganie mięśni rotatorów
wewnętrznych i zewnętrznych kończyn
górnych

14.2. Techniki energizacji mięśniowej
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Ryc. 14.14. Rozciąganie mięśni tylnych kończyn dolnych oraz grupy
tylnej mięśni tułowia – skłon w przód z wyprostowanymi w stawach
kolanowych kończynami dolnymi

14.2. Techniki energizacji mięśniowej
Techniki energizacji mięśniowej polegają na aktywnej czynności włókien mięśniowych w celu
wykorzystania odruchowego zjawiska inhibicji (hamowania). Takie techniki mają za zadanie
zredukować nadmierne napięcie mięśniowe, a tym samym umożliwić mięśniom powrót do
długości spoczynkowej. Wymienione techniki stanowią element neurofizjologicznej koncepcji PNF (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation – proprioceptywne torowanie
nerwowo-mięśniowe), będącej metodą fizjoterapeutyczną.
PIR polega na wykorzystaniu zjawiska wynikającego z pętli neurologicznej związanej z narządami ścięgnistymi Golgiego. Po napięciu izometrycznym agonisty ulegają one rozluźnieniu i można je rozciągnąć do nowej bariery zakresu ruchu. Napięcie należy powtarzać do
momentu niemożności uzyskania zwiększonej ruchomości.
RI – rozciąganie mięśni za pomocą hamowania reciprokalnego polega na wykorzystaniu
fizjologicznej odpowiedzi mięśni antagonistycznych w stosunku do napinanego mięśnia.
W momencie napięcia agonisty w celu wykonania ruchu antagonista musi się rozluźnić.
Aby wykonać ten rodzaj techniki, należy rozciągnąć mięsień do bariery ruchu i wykonać
napięcie izometryczne przeciwko oporowi przyłożonemu po stronie wykonania ruchu. Po
kilkusekundowym napięciu izometrycznym można próbować zwiększać zakres rozciągania.
Czynność należy powtarzać do momentu niemożności uzyskania zwiększonej ruchomości.
Pozytywne efekty przynosi połączenie obu technik. Dzięki temu uzyskany zakres ruchu
jest dodatkowo stymulowany do wykonania czynności w nowym zakresie ruchu, co przedstawiono na Æ ryc. 14.15.
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Ryc. 14.15. Schemat metodyki
wykonania techniki PIR i RI (źródło:
https://www.freepik.com/freevector/hand-drawn-characterthree-different-physiotherapyexercises_1153265.htm#page=4&
query=stretching&position=24;
opracowanie własne na podstawie:
DeLany i Chaitow3, Chaitow i Fritz4)

14.3. Rolowanie
Technikę rolowania stosuje się w celu rozluźnienia tkanek miękkich, głównie powięzi i mięśni,
oraz przywrócenia im prawidłowego uwodnienia. Na skutek wysiłku fizycznego zmniejsza
się zawartość wody w tkankach, pojawiają się adhezje (zrosty), co prowadzi do sklejania się
struktur i zaburzenia ślizgu włókien mięśniowych. Prawidłowo wykonane rolowanie poprawia elastyczność, hydratację oraz normalizuje napięcie mięśniowe. Metoda ta wymaga
odpowiednich przyborów, takich jak rolki gładkie, rolki z wypustkami (Æ ryc. 14.16), różnej
wielkości piłeczki, kliny itp.
Ryc. 14.16. Rolki z wypustkami o różnym stopniu twardości

Technika rolowania polega na wałkowaniu mięśnia wzdłuż przebiegu jego włókien z jedno
czesnym napinaniem mięśnia antagonistycznego do mięśnia poddawanego relaksacji. W zależności od szybkości i intensywności rolowania można uzyskać różne efekty. Rolując mięśnie
szybko, można je zmobilizować do wykonania pracy, co przydaje się w trakcie rozgrzewki
przed treningiem. Stosując mniejszą prędkość przesuwania się po tkance w trakcie treningu
i po nim, można znormalizować napięcie mięśniowe i zmniejszyć dolegliwości bólowe spowodowane intensywnym treningiem. Zabieg trwa od kilkudziesięciu sekund do kilku minut
na jedną grupę mięśniową.
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14.3.1. Przykładowe możliwości rolowania
wyróżnionych grup mięśniowych
Ryc. 14.17. Rolowanie grupy tylnej mięśni
podudzia

Ryc. 14.18. Rolowanie grupy tylnej mięśni
uda

Ryc. 14.19. Rolowanie okolicy mięśni
pośladkowych
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Ryc. 14.20. Rolowanie przedniej grupy
mięśni uda

Ryc. 14.21. Rolowanie obszaru bocznej strony uda (okolic pasma biodrowo-piszczelowego)

Ryc. 14.22. Rolowanie okolicy mięśnia najszerszego grzbietu i rotatorów
wewnętrznych stawu ramiennego

14.4. Flossing
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14.4. Flossing
Flossing jest stosunkowo młodą, nowatorską metodą zwiększającą ruchomość tkanek miękkich, opierającą się na wykorzystaniu elastycznej gumy. Znajduje również zastosowanie
w redukcji bólu występującego w trakcie ruchu oraz w zmniejszaniu obrzęków. Część ciała
poddana temu zabiegowi jest dość ciasno owijana miękką, elastyczną taśmą wokół samego
stawu oraz sąsiadujących tkanek, co przedstawiono na Æ ryc. 14.23. Ucisk utrzymywany
jest maksymalnie przez kilka minut. W tym czasie osoba ćwicząca z pomocą drugiej osoby
wykonuje ruchy bierne wspomagane lub sama może aktywować stawy i tkanki poprzez
wykonywanie odpowiednich ćwiczeń czynnych stosowanych ze wzrastającą progresją obciążenia. Po zdjęciu aplikacji możliwe jest wykonanie pożądanej czynności w zwiększonym
zakresie bez nieprzyjemnych odczuć. Efekt działania aplikacji nie jest trwały. Flossing doskonale
uzupełnia i wspomaga terapię manualną, terapię w obrębie mięśni i powięzi, regenerację
oraz trening funkcjonalny.
Ryc. 14.23. Staw kolanowy poddawany zabiegowi flossingu
(źródło: Ahlhorn1)
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Opowieści przesiewane

Aktywność fizyczna dla zdrowia – aspekty teoretyczne i praktyczne to jedna z nielicznych tego typu publikacji na rynku wydawniczym w Polsce.
Zawiera kompleksową wiedzę dla każdego, kto chce poznać zagadnienia
związane z aktywnością i sprawnością fizyczną […]. Czytelnik może zapoznać się zarówno z zagadnieniami teoretycznymi wybranych form ruchu,
jak i konkretnymi ćwiczeniami, które są przejrzyście opisane i przedstawione na zdjęciach. […] Treść książki może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów – trenerów
instruktorów, fizjoterapeutów, lekarzy, naukowców i studentów przygotowujących się do prowadzenia zajęć czy pisania prac naukowych oraz
każdego, kto chce trenować dla zdrowia. […] Jest to kompendium wiedzy
o treningu zdrowotnym.
dr Paweł Posłuszny
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